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Frivillighetens år 2022
Ordførers innstilling
1. Kommunestyret i Porsanger inviterer frivillige organisasjoner, næringslivet og
forsvaret til å markere Frivillighetens år 2022.
2. Formannskapet går i dialog med kommunale råd og utvalg, frivillige lag og
foreninger, næringslivet, forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere,
for å drøfte samarbeid om ulike aktiviteter gjennom året.
3. Utvalg for Helse, oppvekst og kultur (HOK) gis i oppdrag å utarbeide mandat
for tildeling av en Frivilligpris i 2022. Det settes av 10.000 kroner til prisen,
som dekkes over konto 11405.1001.100.
4. Administrativ ressurs vil utøve oppgaver knyttet til frivillighetens år i tillegg
til eksisterende arbeidsoppgaver.
Vedlegg til saken
https://frivillighetensar.no/
Sakens bakgrunn
Frivillighet er avgjørende for å sikre trivsel, bolyst og utvikling i ethvert samfunn.
Hver dag står mennesker på for bygdelag, idrettslag og frivillige organisasjoner for
å skape meningsfylte aktiviteter for seg selv og andre.
Ofte er det en voksen generasjon som stiller opp, og det er ikke gitt at vi kan ta
som en selvfølge at foreldre stiller som trenere for barn og unge, eller at Lion’s,
Røde Kors, scooterforeninger, bygdelag, historielag, politiske partier og andre klarer
å tiltrekke seg mennesker som vil stille opp på den storstilte samfunnsdugnaden
det er å bygge et godt lokalsamfunn i fremtida.
Vurdering
Kommunestyret kan benytte Frivillighetens år 2022 til å hedre mangfoldet av
frivillighet som gjør Porsanger til attraktiv kommune for alle generasjoner å bo i. På
https://frivillighetensar.no/ fins mange gode forslag til tiltak og muligheter for både
kommuner, frivillige organisasjoner og næringslivet.

Vi trenger innbyggere som vil jobbe for et varmt og inkluderende samfunn der alle
gis mulighet til å stille opp for hverandre og fellesskapet. Porsanger kommune bør
derfor vurdere å starte arbeidet med å meisle ut en frivilligstrategi, for å motivere
innbyggerne våre til å fortsette det gode arbeidet som gjøres av mange i dag.
Mulige tiltak i Frivillighetens år 2022 kan blant annet være
 å synliggjøre og skape engasjement for ulike aktiviteter i regi av frivillige
organisasjoner
 å tilrettelegge for at lag og foreninger markerer VÅR DAG, enten sammen
eller hver for seg. Det kan søkes om midler til lokale arrangementer,
https://frivillighetensar.no/vardag
 å etablere en Frivilligpris for å hedre ekstraordinær dugnadsinnsats
 at kommunestyret inviterer lag og foreninger til å fortelle om hvordan de har
realisert unike prosjekter, enten ifbm kommunestyremøter, eller i egne
særmøter på den frivillige arena.
 igangsette et arbeid med å utarbeide en frivilligstrategi, sammen med
frivillige organisasjoner Fortsette det gode samarbeidet med frivillige om å
utvikle aktivitetsarenaer, scooterløyper, turløyper, mv, i tråd med nåtidas og
fremtidas behov.
 å markere FN’s Frivillighetens dag, 5. desember
Ordfører anbefaler kommunestyret å invitere frivillige organisasjoner, næringslivet,
forsvaret, mfl, til et felles arbeid for å markere Frivillighetens år 2022, jfr forslag til
vedtak.
Økonomiske konsekvenser
Det settes av 10.000 kroner til prisen, som dekkes over konto 11405.1001.100.
Administrativ ressurs vil utøve oppgaver knyttet til frivillighetens år i tillegg til
eksisterende arbeidsoppgaver.

