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1.0 Frivillig aktivitet i Nordre Aker   
Frivillige organisasjoner og enkeltmennesker som yter frivillig innsats i Bydel Nordre Aker er en viktig 
ressurs bydelen ønsker å spille på lag med. De representerer verdier og egenskaper som er viktig for 
samfunnslivet og demokratiet, nærmiljøet og folkehelsa.  Bydelen klarer ikke alene å skape disse 
verdier og det mangfoldet frivilligheten byr på.  

Bydel Nordre Aker har et bredt og mangfoldig organisasjonsliv. Type organisasjonsliv som utmerker 
seg i bydelen er idrett, friluftsliv, velforeninger, kirken, musikk og teater. 

Bydelen har en befolkningssammensetning med mye ressurser, både akademisk, økonomiske og 
kulturelt. Dette gjenspeiler også den frivillige aktiviteten i bydelen. Frivilligheten preges av at den i 
stor grad er selvstyrt og selvorganisert. Bydel Nordre Aker ligger på topp i Oslo i forhold til deltakelse 
i frivilligsektor, og da særlig på idrett.  Bydel Nordre Aker ønsker en tetter samhandling med frivillig 
sektor, og ønsker å sikre at frivilligsektor er en plass for alle sosiale lag i bydelen i tråd med 
Fritidserklæringen (2016).  

2.0 Frivillighet koster å organisere  
Frivillighet er basert på ulønnet arbeid og ikke kommersiell aktivitet. Likevel koster det å organisere 

frivillighet. De fleste frivillige organisasjoner finansierer sin virksomhet gjennom bl.a. 
medlemskontingenter, offentlige bevilgninger og tilskuddsordninger, frivillig innsats, private 
gaver, inntektsbringende aktiviteter og kommersielle ressurser.  

Lån og leie av skolelokaler og offentlige bygg er viktig for at lokale frivillige organisasjoner kan få 
yte sitt virke og fremstå som en attraktiv samfunnsaktør i nærmiljøet.  

3.0 Bydelen trenger frivillig innsats for å oppnå økt mestring, sosial 

inkludering og samskaping  
Mestring er sentralt for alle som bor i Bydel Nordre Aker. Mestring handler om veien fra avmakt til 
makt. Enten tilknyttet samfunnsmessige og strukturelle forhold som f.eks. bekjempelse av rasisme 
eller utenforskap på et strukturelt nivå. Eller tilknyttet enkelt individer og en gruppe mennesker i 
befolkningen som er i en avmakt situasjon. Det kan dreie seg om ferdigheter eller selvtillit, eller 
kunnskaper om egen livssituasjon. I mestringsarbeidet er målet å oppnå en større kraft over eget liv 
slik at bydelen oppnår selvstendige og aktive innbyggere.   
  
Samskaping handler om veien fra at innbyggere er mottakere og konsumenter av en tjeneste, til et 
medborgerperspektiv der innbyggerne sine egne behov og mål legges til grunn for en 
tjenesteutforming. Tjenestene utformes i et slags partnerskap mellom innbygger og tjenesteyter der 
likeverd har en sentral plass.  
 
Mestring og samskaping er avgjørende skal vi som bydel oppnå visjonen vår «Sammen skape 
selvstendige, aktive og god liv i bydel Nordre Aker». 

Det frivillige arbeidet må legge til rette deltakelse med vilkår som gjør det attraktivt å delta, uansett 
sosioøkonomisk bakgrunn. Det bidrar til å skape aktive og gode liv for de med mindre økonomiske- 
og sosiale ressurser. Det vil igjen fremme en god folkehelse og bidra til utjevning av de sosiale 
ulikhetene.   
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4.0 Medvirkning i planarbeidet   
Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet av de siste 
årene. En god relasjon og dialog mellom kommunen og lokale lag og foreninger har stor betydning 
for hvordan vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn.  
 
Bydelen inngikk en avtale med Frivillighet Norge i anledning arbeidet med lokal frivillighetsmelding. 
Bydelen invitert alle lag og foreningen til et åpent kveldsmøte der Frivillighet Norge loset oss 
gjennom en konferanse med tilhørende cafedialog. Organisasjonene delte sine perspektiver på egne 
utfordringer, ressurser og bydelens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten. 
Møte ble annonsert via mail, Facebook og igjennom artikkel i lokalavisa Nordre Aker Budstikka.  
 
Oppsummeringen fra møtet ligger som vedlegg til denne planen.  

I tillegg et ble nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som var tverrfaglig sammensatt, og en 
referansegruppe bestående av lag og foreninger og politikere. Disse gruppene medvirket til endelig 
planutkast.  
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5.0 Visjon, mål og tiltak for frivillighetspolitikken i Nordre Aker  
Visjon:  

Bydel Nordre Aker skal ha en nytenkende og attraktiv frivillighetspolitikk.  

Mål 1: Frivilligheten i Bydel Nordre Aker satser på lavterskeltilbud som inkluderer utsatte grupper i 
lokalsamfunnet 

Tiltak  Ansvar  Når  

Det er inngått partnerskap mellom bydel og utvalgte lag/foreninger med mål om 
å forhindre utenforskap 

OF 2019 

Det er etablert samarbeid mellom frisklivsarbeidet og frivillige aktører om tiltak 
som fremmer livsmestring, sosial deltakelse og bedre folkehelse  

OF 2019 

Frivilligsentralen ser på muligheter for å etablert utlånssentral i samarbeid med 
andre frivillige aktører 

HM 2020 

Seniorveileder skal være en pådriver ovenfor frivilligsektor med å utvikle 
samarbeid og tiltak for den eldre befolkningen med mål om forhindre ensomhet  

HM 2019 

Vurdere metoder/verktøy for bekjempelse av fattigdom og utenforskap, eks. Alle 
Med.  

OF 2019 

 

Mål 2: Tverrsektorielt samarbeid på flere nivåer i bydelen er etablert for å fremme frivillig innsats  

Tiltak  Ansvar  Når  

Det er etablert en ressursgruppe i bydelen som skal arbeide med målene i lokal 
frivillighetsmelding 

OF 2018 

Bydelen og aktuelle lag og foreningen vurderer etablering av friluftslivets 
samarbeidsutvalg 

BNA 2019 

Bydelen fungerer som sekretær for ISU og NAMK BNA 2018 

Bydelen arrangerer årlig møte for frivilligheten med mål om økt samarbeid og 
aktivitet  

BNA 2019 

Bydelen vurderer behov og mulig organisering av funksjonen 
frivillighetskoordinator  

BNA 2019 

 

Mål 3: Bydelen skal stimulere til frivillig innsats og det skal være enkelt å engasjere seg som frivillig og 
delta i aktivitet i frivillig sektor 

Tiltak  Ansvar  Når  

Prosjektet «Varmere nabolag» videreutvikles  HM 2019 

Frivilligsentralene fungerer som en møteplass og koordinerer frivillig innsats i 
bydelen 

HM 2019 

Berg gård brukes som møteplass for frivillighetsarbeid  OF 2019 

Det etableres en kommunikasjonsplattform hvor foreningslivet kan informere om 
sine tilbud  

BNA 2019  

Bydelen jobber for tilgjengeliggjøring av egeneide bygg  BNA 2020 

Det utføres en kostnadsanalyse med tilhørende interessentanalyse tilknyttet 
etablering av bydelsdager    

BNA 2019 

 
Forkortelser: 
OF: Oppvekst- og familieavdelingen 
HM: Helse- og mestringsavdelingen 
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BNA: Byde Nordre Aker 
ISU: Idrettens samarbeidsutvalg 
NAMK: Nordre Aker musikk- og kulturutvalg 
 


