
 

Frivilligstrategi for Vestland 2021–2022   
 

 

Frivilligstrategi for Vestland 2021–2022 bygger på Utviklingsplan for Vestland 2020–2024. 

Strategien er spesielt retta inn mot 

• mål 4 Like moglegheiter til å delta i verdiskaping  

• og strategi 4.1 Vestland skal fremje opne og inkluderande arenaer for deltaking i 

kultur, frivillig arbeid og sivilsamfunn  

 

Frivilligstrategien er bygd opp rundt eit overordna mål, tre delmål og ulike tiltak.  

Strategien tar utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget for frivillig sektor i Vestland frå 2021. 

 

 

Overordna mål: Det skal vere enkelt å vere frivillig i Vestland.  

 

1. Styrke og løfte frivilligheita og organisasjonslivet ved å 

• invitere til møteplassar for å styrke nettverka 

• heve kompetansen i frivilligheita gjennom digitale og fysiske kurs og konferansar 

• støtte opp om arbeid med å utvikle nettverka og paraplysamarbeid 

• styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og paraplyorganisasjonar 

• stimulere til utviklingsarbeid i organisasjonane 

• styrke det regionale samarbeidet på feltet, m.a. innan kulturarv og blant 

innvandrarorganisasjonar 

• stimulere dei frivillige organisasjonane gjennom fleksible, enkle og føreseielege 

tilskotsordningar 

• markere Frivilligheitas år 2022 gjennom arrangement og økonomisk stønad 

 

2. Redusere barrierar for deltaking ved å 

• stimulere arbeidet med inkludering i frivillig sektor, slik at alle kan delta uavhengig 

av bakgrunn, funksjonsevne og økonomi 

• setje inkludering som eit tydelegare krav i tilskotsordningane i fylkeskommunen 

• gjere fylkeskommunale bygg meir tilgjengelege for bruk av frivillige organisasjonar 

 

3. Møte samfunnsendringar vi står ovanfor ved å 

• stimulere til samspel og samarbeid mellom kommunane og frivilligheita gjennom 

utvikling av kommunal frivilligpolitikk 

• legge til rette for samskaping mellom frivillig sektor og fylkeskommunen gjennom 

dialog, samarbeid og medverknad   

• styrke ein fri og uavhengig frivillig sektor  

• møte frivilligheita med tverrfagleg kompetanse  

• oppdatere kunnskapsgrunnlaget om frivillig sektor i Vestland årleg 

• følgje opp frivillig sektor for å motverke svekking etter korona-pandemien 

 

 

Strategi og tiltak blir tatt med vidare inn i arbeidet med regional plan for kultur, idrett og 

friluftsliv 2023–2035. 


