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Porsgrunn kommune søker med dette om å bli nominert til prisen Årets frivillighetskommune 2020. 
 
Vi viser til vedlagte søknad. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Per Wold 
Rådmann 
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Vedlegg: Søknad fra Porsgrunn kommune om nominasjon til prisen Årets frivillighetskommune 2020 
 
 



Søknadsskjema – prisen årets frivillighetskommune 2020  

 

Navn på 
kommune/fylkeskommune 

Porsgrunn 

Kontaktperson  Ingrid Elisabeth Kåss - utviklingssjef 
 

Epost iek@porsgrunn.kommune.no 

 

Telefon /mobil 97525419 

 
 

Beskriv på følgende punkter:  

 

1. Kort begrunnelse på hvorfor dere nominerer kommunen/fylkeskommunen til 

prisen 

Porsgrunn kommune ble i 2018 nominert som en av tre kommuner til årets 

frivillighetspris.  

Se filmen som ble laget i den forbindelse: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dey5h5Dd8 

Nominasjonen var veldig inspirerende for kommunen.  

Prosessen i forkant og etterkant av søknaden og påfølgende nominasjon som 

årets frivillighetskommune 2018, har vist seg å styrke kommunens relasjon og 

samarbeid med frivilligheten ytterligere. Den gode relasjonen og samarbeidet 

synliggjøres både i planarbeid og strategier, og særlig i den praktiske utførelsen 

av systematisk arbeid for ulike grupper, arrangementer og aktiviteter.  

I 2020 erfarer vi hvordan et samfunn påvirkes av en global krise – COVID-19-

pandemien. Samtidig ser vi også hvordan Porsgrunn kommune og frivilligheten 

sammen svarer på de felles utfordringene. Denne innsatsen bidrar til å gjøre 

livet enklere for mange, og for noen faktisk bedre. Dette resulterte bl. a. i et 

tiltak kalt «Sommer i Porsgrunn» hvor både kommunale instanser og frivillige 

organisasjoner stod for aktiviteter til ungdommen i skoleferien.  Og i så måte har 

ungdommen i Porsgrunn hatt et bedre aktivitetstilbud i ferien i 2020 enn 

mailto:iek@porsgrunn.kommune.no
https://www.youtube.com/watch?v=Q3dey5h5Dd8


tidligere. Det ble utviklet en egen nettside hvor både kommunens ungdomshus 

og frivillige organisasjoner meldte inn aktiviteter. Nettsiden har også en 

påmeldingsfunksjon slik at det enkelt kan lages statistikk på antall ungdom som 

melder seg på de ulike aktivitetene. Denne siden skal videreutvikles for 

permanent bruk. 

Besøk nettsiden: 

http://www.sommeriporsgrunn.no/arkiv 

Vi søker om nominasjon i 2020 da mye positivt har skjedd siden 2018. Denne 

søknaden bygger derfor på forrige søknad, samtidig som vi vektlegger nye 

forbedringer; tiltak og aktivitet i 2019 og 2020. 

Lenke til søknaden fra 2018: 

http://www.frivillighetskommune.no/ 

2. Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt? (for eksempel 

gjennom ulike former for dialogmøter eller undersøkelser). Beskriv gjerne hva 

slags dialogprosesser som er gjennomført. 

I Porsgrunn kommune har vi lang tradisjon for involvering og 

brukermedvirkning. Funksjonen som frivillighetskoordinator er lagt til 

utviklingssjefen i Porsgrunn.  Frivillighetspolitikken er utviklet i dialog med 

frivilligheten lokalt. Dette skjer i samhandling med eldreråd, råd for personer 

med funksjonsnedsettelser, ungdomsråd, flerkulturelt kontaktutvalg, idrettsråd, 

musikkråd, lag, organisasjoner, pensjonistforeninger og velforeninger. Vi har 

jevnlige tema-, dialog- og bydelsmøter. Vi har god oversikt og lister over lag og 

organisasjoner representert i vår kommune, og vi inviterer til jevnlige 

temamøter.  Skolenes FAU er også aktive i dette samarbeidet. Ofte, som for 

eksempel, da frivillighetsstrategien ble utarbeidet, samt i planarbeid blir det 

nedsatt arbeidsgrupper hvor frivilligheten er representert. Invitasjonen går 

bredt ut, og de som melder sin interesse, blir med. Invitasjoner og informasjon 

blir sendt til kontaktadresser samt at vi bruker sosiale medier og kommunens 

nettside. Sist kan nevnes at i forbindelse med denne søknaden ble det avholdt 

innspillkonferanse for frivilligheten. Her møtte representanter for idretten, 

frivillige organisasjoner, barn og unge og eldre. Frivilligheten ble også 

oppfordret til å sende synspunkter.  

http://www.sommeriporsgrunn.no/arkiv
http://www.frivillighetskommune.no/


Et eksempel på innspill er fra Rockeklubben i Porsgrunn (RIP) dat. 22.08.20: 

«Hia! 

Heidi fra Rockeklubben i Porsgrunn her! 

Vet ikke om det er litt sent å komme med innspill til søknaden, men jeg tenker det er 

flott om innsatsen hundrevis av mennesker har gjort i nå 30år for Rockeklubben i 

Porsgrunn kommer med!:)  

Rockeklubben er driftet 100 % på frivillig basis, dvs. alt fra booking, teknisk, lys og lyd, 

rigg, vask, bartendere, dørvakter, plakatdesign og opphenger, sosiale medier, 

søknader... ja alt! I dag er vi rundt 60 frivillige som sammen får hjulene til å gå rundt. 

Rockeklubben har siden 1990 arrangert konserter på ulike arenaer i hele Porsgrunn, 

både for barn og ungdom samt et voksent publikum. Det er vanskelig å si hvor mange 

mennesker som har fått glede av konsertene arrangert med flere hundre konserter 

arrangert må det er flere 10-tusener publikummere og flere hundre artister.» 

Innspillene kommunen får vitner om et bredt engasjement og påvirkningskraft.  

Denne søknaden er «ført i pennen» av en arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra frivilligheten, IKT og Virksomhet for kultur. Gruppen er ledet 

av utviklingssjefen. 

3. Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk? (Eksempler er 

frivillighetsmelding/plan/strategi, erklæring eller liknende dokument som er 

vedtatt politisk og inngår som en del av kommuneplanens samfunnsdel). Beskriv 

gjerne prosessen frem mot vedtak. 

Frivillighetspolitikken i Porsgrunn kommune er godt politisk forankret. Den er 

beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2025. Mål og aktiviteter kommer 

tydelig frem i strategier, handlingsprogram, kommunedelplaner og handlingsplaner. 

Disse er politisk vedtatt. 

For utfyllende informasjon, se lenken under: 

https://www.porsgrunn.kommune.no/frivillighetskommune/ 

Eksempel: 

I arbeidet med å revidere Helse- og omsorgsplan Porsgrunn kommune 2019 - 2030, 

ble brukermedvirkning sikret gjennom dialog på de ulike møterom hvor frivillige, 

brukere, pårørende, ansatte og øvrige innbyggere treffes. Det ble gjennomført 

uformelle intervjuer på kommunens aktivitetssenter på kafeene, på klesfremvisning, 

konserter, treskjæring og balansegruppe. Felles for interessentene var det et ønske 

https://www.porsgrunn.kommune.no/frivillighetskommune/


om å opprettholde og utvikle møteplasser hvor mennesker kan ha fellesskap både 

formelt og uformelt.  

Et annet eksempel på godt samarbeid er den omfattende prosessen med å utforme 

Handlingsplan for inkludering av barn og unge Porsgrunn kommune 2020 - 2023. 

Kommunen inviterte alle frivillige lag og foreninger i kommunen til en 

innspillkonferanse. I etterkant av møtet ble det opprettet en arbeidsgruppe, 

bestående av representanter fra frivilligheten og diverse statlige og kommunale 

instanser. Porsgrunn kommune legger stor vekt på brukermedvirkning, og derfor ble 

også ungdommenes innspill fra «Middag med Mening» inkludert i dette arbeidet.   

Dette er eksempler på hvordan kommunen har en helhetlig og inkluderende 

tilnærming til utarbeidelsen av planer og strategier.  

 

Porsgrunn kommune er en MOT-kommune; vedtatt av bystyret 2015. Kommunen er 

medlem av Tilskuddsportalen; vedtatt 2017. 

Leie av lokaler og haller til barn og unge er gratis. Kommunen yter økonomisk 

tilskudd til lag og foreninger. 

  

Porsgrunn bystyre bevilger årlig kr.100.000,- til Eldrerådets disposisjon for å kunne gi 

tilskudd til frivillige som gjør en innsats for seniorer i kommunen. 

Eksempler på hvem som har fått tilskudd til gode tiltak for seniorer: 

 Aktivitetsvenner institusjoner 

 Seniordansen 

 Brukerrådet Borgehaven bo – aktivitetssenter 

 Seniortrimmen Tennishallen 

 Treskjærergruppa aktivitetssenteret  

 Røde kors besøksvenner 

 Porsgrunn og omegn Turistforening  

 

Priser  

Eldrepris  

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/eldreprisen-2020/ 



Frivillighetspris  

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/frivillighet/frivillighetspris/ 

Tilgjengelighetspris 

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/soek-om-tilgjengelighetsprisen-for-

2019/ 

Idrettsstipend 

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/tilskuddsordninger/prisutdelinger/idrettstipend/ 

Kulturprisen 

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/tilskuddsordninger/prisutdelinger/kulturprisen/ 

Kontigentkassa 

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/tilskuddsordninger/idrett-friluft-og-folkehelse/kontingentkassa/ 

 

Eksempler på planer og strategier utarbeidet i samarbeid med frivilligheten  

 Frivillighetsstrategi (vedtatt 2017) 

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/frivillighet/frivillighetspolitikk/ 

 

 Handlingsplan for inkludering av barn og unge (vedtatt 2020) 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2852/handlingsplan-for-

inkludering-av-barn-og-unge-for-porsgrunn-kommune-2020-2024.pdf 

 

 Helse og omsorgsplan for Porsgrunn kommune 2019-2030 (vedtatt 2019) 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2848/helse-og-omsorgsplan-

2019-2030.pdf 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2027, AKTIV HELE LIVET 

(vedtatt 2017) 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2847/kommunedelplan-idrett-

og-fysisk-aktivitet-porsgrunnkommune-2017-2027.pdf 

 

 Handlingsplan for SLT-arbeidet i Porsgrunn kommune 2020 - 2024 (vedtatt 

2020) 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2850/handlingsplan-for-slt-

arbeidet-i-porsgrunn-kommune-2020-2024.pd 
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https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet/frivillighetspris/
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/soek-om-tilgjengelighetsprisen-for-2019/
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/soek-om-tilgjengelighetsprisen-for-2019/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/prisutdelinger/kulturprisen/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/prisutdelinger/kulturprisen/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrett-friluft-og-folkehelse/kontingentkassa/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrett-friluft-og-folkehelse/kontingentkassa/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet/frivillighetspolitikk/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet/frivillighetspolitikk/
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2852/handlingsplan-for-inkludering-av-barn-og-unge-for-porsgrunn-kommune-2020-2024.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2852/handlingsplan-for-inkludering-av-barn-og-unge-for-porsgrunn-kommune-2020-2024.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2848/helse-og-omsorgsplan-2019-2030.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2848/helse-og-omsorgsplan-2019-2030.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2847/kommunedelplan-idrett-og-fysisk-aktivitet-porsgrunnkommune-2017-2027.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2847/kommunedelplan-idrett-og-fysisk-aktivitet-porsgrunnkommune-2017-2027.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2850/handlingsplan-for-slt-arbeidet-i-porsgrunn-kommune-2020-2024.pd
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2850/handlingsplan-for-slt-arbeidet-i-porsgrunn-kommune-2020-2024.pd


 Sammen om Porsgrunnshelsa 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2844/sammen-om-

porsgrunnshelsa.pdf 

 

 Handlingsplan for folkehelse i Porsgrunn 2016 – 2019 (vedtatt 2016). Denne 

planen er for tiden under revisjon med bred involvering og brukermedvirkning 

 

 Erklæring Porsgrunn kommune rasismefri sone; vedtatt bystyret 2020.   

https://sru23.porsgrunn.kommune.no/api/utvalg/231444/moter/782220/beh

andlinger/20/behandlinger/0 

 

4. Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser? (Eksempler er årlige 

konferanser, dialogmøter eller frivillighetsarrangementer der politisk og/eller 

administrativ kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes). 

Beskriv gjerne hva slags møteplasser, hvem som deltar fra kommunen, og om 

møteplassene er åpne for alle typer frivillige organisasjoner eller spesielle 

sektorer. 

Bydelsmøter 

Møtene holdes ute i de ulike bydelene. Det er ordfører som inviterer innbyggerne til 

folkemøtene. De holdes i nært samarbeid med velforeningene og/eller idrettslagene. 

De kommer med innspill til de temaer og saker de ønsker belyst for sitt nærområde 

og er med å utforme programmet. Det kan være alt fra reguleringsplaner, planlagte 

utbygginger, aktiviteter og næringsliv som setter preg på området.  

Presentasjonene blir holdt av ordfører, administrasjon, inviterte aktører som 

representanter fra næringslivet og frivilligheten. 

Møtene annonseres på sosiale medier, nettside og i lokale medier. Oppmøtet har 

vært rundt 100 pr. sted og tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. 

Frivillighetskonferansen   

Fra Porsgrunn kommunes Årsberetning 2019: 

«Tradisjonen tro gikk Frivillighetskonferansen av stabelen i Ælvespeilet i januar 2019. 

Vertskapet var Utvalg for barn, unge og kultur, Flerkulturelt kontaktutvalg og 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2844/sammen-om-porsgrunnshelsa.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2844/sammen-om-porsgrunnshelsa.pdf
https://sru23.porsgrunn.kommune.no/api/utvalg/231444/moter/782220/behandlinger/20/behandlinger/0
https://sru23.porsgrunn.kommune.no/api/utvalg/231444/moter/782220/behandlinger/20/behandlinger/0


Ungdomsutvalget. Årets tema var «Sammen om Porsgrunn». Målet med konferansen 

er å synliggjøre og hylle det mangfoldige og frodige frivillighetsarbeidet i Porsgrunn 

samt inspirere og styrke samarbeidet for felles mål. Det var Frivillighetstorg med ca. 

30 stands. Det var foajekonserter og festforestilling for fullsatt storsal med ca. 400 

publikummere. Her var det inspirasjonsforedrag, gode eksempler ble presentert, 

talkshow, kulturelle innslag; musikk og dans samt tre prisutdelinger: Baugprisen, 

Tilgjengelighetspris og Frivillighetsprisen. 

Billettene var gratis og konferansen var fullbooket.» 

Se film fra konferansen 2020: 

https://youtu.be/cmKPk8MFYH0 

Årlig MOT-arrangement 

Fra Porsgrunn kommunes Årsberetning 2019: 

«Det store MOT-arrangementet ble avholdt i Rådhusamfiet i juni 2019. Tema for 

arrangementet er «Aktiv ferie og fritid for alle» Dette er et samarbeid mellom 

Porsgrunn kommune ved ungdomsutvalget, Keops, SLT og MOT- Porsgrunn, Visit 

Telemark og Porsgrunn festivalen. Ungdomsutvalget er vertskap. Alle 

ungdomsskoleelevene i Porsgrunn var invitert. Ca. 1200 ungdommer var til stede. Det 

var aktivitetstorg foran rådhuset. Fra scenen var det underholdning med inspirasjon, 

konkurranser og musikk. Formannskapet bevilget 150 000 til arrangementet.» 

Denne bevilgningen er lagt inn i Handlingsprogrammet 2020 – 2023. 

Se film fra arrangement: 

Ungdomsarrangement - Aktiv ferie og fritid for alle 

Våren 2020 ble det naturlig nok ikke noe MOT-arrangement grunnet COVID-19. 

Ungdomsrådet hadde da et innspill om at disse pengene denne våren på et eller 

annet vis kunne kanaliseres ut mot lag og foreninger.  

Midlene ble derfor brukt til sommeraktiviteter for ungdom, og det ble satt av en sum 

penger til lag og foreninger som kunne levere aktiviteter igjennom sommeren.  

Alle lag og foreninger i kommunen ble kontaktet. Noen hadde allerede planer, men 

flere heiv seg rundt og laget opplegg rettet mot ungdom.  

Det ble en blanding mellom opplevelsesaktivitet og kurs.  

Kommunen tok seg av påmelding, informasjon og transport. Lagene hadde kun 

ansvaret for aktiviteten på sitt område.  

https://youtu.be/cmKPk8MFYH0
http://frivillighetskommune.no/wp-content/uploads/2018/09/Ungdomsarrangement_lang.mp4


Vi fikk gjennom dette levert veldig god kvalitet på aktiviteten, lagene fikk vist seg 

frem og fikk litt støtte til å lønne instruktører.  

«Middag med mening» 

Fra Porsgrunn kommunes Årsberetning 2019: 

«20. november 2019 feiret vi det viktigste som har skjedd for barn i verden. Det var 

nøyaktig 30 siden barn fikk sine rettigheter spikret i FNs barnekonvensjon. Og verden 

har blitt bedre for barn! Dette ble behørig markert i Porsgrunn med blant annet et 

arrangement på Du Verden: «Middag med mening». Dette var et samarbeid mellom 

kommunen, Du Verden Vitensenter og Røde kors – Fellesverket- Henrys hus. 

Ungdommene fra Henrys hus stod for de kulturelle innslagene; musikk og slampoesi. 

Samt at de hadde nydelig matservering; treretters middag. Det var ca. 30 

ungdommer og 11 voksne med innflytelse til stede. De satt ved småbord; 3 

ungdommer med 1 voksen- de voksne lyttet og noterte. 

Hver rett kom med et tema:  

Forrett: Trygge rammer for barn og unge 

Hovedrett: Utenforskap 

Dessert: Hva ønsker ungdommene i Porsgrunn. Innspillene blir blant annet benyttet 

videre i planarbeid.  

Arrangementet ble godt dekket i media. 

«Middag med mening» vil i likhet med de Frivillighetskonferansen og MOT-

arrangementet bli en årlig tradisjon. Barnekonvensjonens § 12 har hovedfokus 

«Barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle.» 

Dette arrangementet gikk av stabelen for første gang i 2019. Etter ønske fra alle 

deltakerne blir dette et årlig arrangement. «Middag med mening» 2020 er under 

planlegging. 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2854/middag-med-mening.pdf 

 

Porsgrunn kommune er en rasismefri sone 

Erklæring Porsgrunn kommune er en rasismefri sone (bystyresak 18.06.2020) skal 

være tema under årets «Middag med Mening» i 20.11.2020, i samsvar med FNs 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2854/middag-med-mening.pdf


barnekonvensjon § 2 Ingen diskriminering. 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2851/erklaering-rasismefri-sone-

vedtatt-bystyret-180620.pdf 

Minimesser på universitetet, USN - Aktiv studentfritid 

Arrangement på campus Porsgrunn i forbindelse med oppstart av studieåret. Her 

inviteres alle lag og foreninger inn for å vise frem sine tilbud til studentene. Det er ca. 

2500 studenter hvor av 160 utenlandsstudenter i Porsgrunn. Dette arrangementet 

ble ikke avholdt i 2020 p.g.a. COVID-19. 

Se presentasjon fra tidligere år: 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2855/studentmesse.pdf 

 
Porsgrunn Frivilligsentral 
 
Er en formidler av frivillighet. 

Skaper møteplasser. 

Favner enkeltfrivillige uten organisasjonstilknytning.  

Videreformidler frivillige til andre org. / lag /foreninger eller kommunale arenaer som 

har behov for frivillige hender. 

Er en samskapningspartner. 

Se filmer: 
https://www.porsgrunn.kommune.no/filmer/Kulturtur.mp4 

https://www.porsgrunn.kommune.no/filmer/Turgrupper.mp4 

https://www.porsgrunn.kommune.no/filmer/Vinterferiemorro.mp4 

 

Frivillige seniorer jobber som skribenter og fotografer i redaksjonskomiteen for 

Aktivitet- og aktualitetsmagasinet Godt VOKSEN. 

  

Kommunen har fem helse- og aktivitetssentre som holdes i gang i godt samarbeid 

mellom fast ansatte og frivillige. Her deltar frivillige brukerråd, som vaktmestere, på 

kjøkken, dugnad og en stor mengde arrangement. Dette er bidrag til lokalsamfunnet 

som tilbyr møteplasser som innbyggerne ga uttrykk for ønske om i arbeidet med 

helse- og omsorgsplan. Særlig aktivitetssenteret på Borgehaven er et samlingspunkt 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2851/erklaering-rasismefri-sone-vedtatt-bystyret-180620.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2851/erklaering-rasismefri-sone-vedtatt-bystyret-180620.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2855/studentmesse.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/filmer/Kulturtur.mp4
https://www.porsgrunn.kommune.no/filmer/Turgrupper.mp4
https://www.porsgrunn.kommune.no/filmer/Vinterferiemorro.mp4


for bydelen, hvor frivillige er med på å gjøre tilbudet mulig. 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2860/aarsmelding-borgehaven-for-2019.pdf 

 

5. Har kommunen opprettet, eller lagt til rette for, en fast møtestruktur der 

frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring, 

beredskap osv. er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum e.l. Beskriv 

gjerne hvordan dette /disse foraene møteplassene fungerer og hvordan de 

stimulerer til økt samhandling med kommunen og/eller mellom frivillige 

organisasjoner. 

Flerkulturelt kontaktutvalg (mandat eller lenke til nettside) 

https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-

utvalg/flerkulturelt-kontaktutvalg/ 

Idrettsråd 

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/idrett/porsgrunn-

idrettsraad/ 

Musikkråd 

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-musikkraad-og-

kommunen-har-inngaatt-samarbeidsavtale/ 

Eldreråd 

http://eldreradet.no/ 

Kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse 

https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-

utvalg/politiske-utvalg-2019-2023/#se:utvalg/utvalgid:231554 

Ungdomsråd 

https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-

utvalg/ungdomsraadet/ 

 

 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2860/aarsmelding-borgehaven-for-2019.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/flerkulturelt-kontaktutvalg/
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/flerkulturelt-kontaktutvalg/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/idrett/porsgrunn-idrettsraad/
https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/idrett/porsgrunn-idrettsraad/
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-musikkraad-og-kommunen-har-inngaatt-samarbeidsavtale/
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-musikkraad-og-kommunen-har-inngaatt-samarbeidsavtale/
http://eldreradet.no/
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/politiske-utvalg-2019-2023/#se:utvalg/utvalgid:231554
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/politiske-utvalg-2019-2023/#se:utvalg/utvalgid:231554
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/ungdomsraadet/
https://www.porsgrunn.kommune.no/lokalpolitikk/politisk-moetekalender-og-utvalg/ungdomsraadet/


6. Annen informasjon som er relevant for nominasjonen  

I Porsgrunn kommune jobber vi helhetlig og systematisk og har god sammenheng i 

strategier og planverk. Til grunn for alt vårt arbeid ligger våre verdier; fellesskap, 

likeverd, mangfold og raushet. Vi tilstreber å tenke globalt og handle lokalt. I 

Porsgrunn kommune fremmer vi både FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs 

bærekraftsmål, også i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.  

Rasismefri sone  

Aktuell på temamøter med frivilligheten. 

«Vi vet at frivilligheten, lag og foreninger samt det øvrige næringslivet i 

kommunen, også arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering,» 

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-

sone/ 

Ungdom KAN i Porsgrunn  

Samarbeid mellom Røde Kors-Fellesverket Henrys Hus og statlige og kommunale 

instanser om kriminalitetsforebyggende arbeid mot ungdom. Prosjektperioden varte 

fra mai til desember 2019 og gav ungdom et tilbud om kunnskap, arbeidstrening og 

nettverk (KAN). Det er mange aktører som jobber med barn og unge og det kan være 

utfordrende å samkjøre innsatsen rundt ungdommene. Det krever tid og innsats til 

for å bli kjent med ulike aktører på feltet, samt å synliggjøre eget arbeid 

Vi har i forbindelse med prosjektet vært på besøk eller hatt besøk av ulike instanser:  

 Koordinerende utvalgsmøte (SLT nettverket), der ledere for barnevern, NAV, 

helsestasjonen for ungdom, rektorer for ungdomsskolene og leder for 

forebyggende seksjon i politiet sitter.  

 Møte med ungdomskoordinator i konfliktrådet, politiet, helsestasjonen for 

ungdom og barneverntjenesten 

 Avdeling for boliger for enslige mindreårige ungdom.  

 Ungdomsavdelingen i barneverntjenesten kom på besøk på Fellesverket. 

Korona – COVID-19  

Da Koronapandemien lammet samfunnet i mars, tok det ikke lang tid før ulike 

initiativ kom for å hjelpe individer og grupper med behov. En slik mobilisering er kun 

mulig med god dialog og tillitt. Over 700 personer meldte seg som frivillige da 

https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-sone/
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/porsgrunn-kommune-er-en-rasismefri-sone/


kommunen etterlyste hjelp fra befolkningen til å utføre oppgaver relaterte til 

Koronahjelp. Det ble opprettet flere facebookgrupper som befolkningen kunne ta 

kontakt med for blant annet handling av matvarer. Tre frivillige organisasjoner hentet 

overskuddsmat på Matsentralen i Larvik og delte ut poser til ulike grupper med 

behov for mat. Røde Kors hjalp kommunen med å «sile» besøkende på legesenter  

for å forhindre mulig smittespredning.  

Selv om det er mange gode eksempler på innsats og samarbeid mellom kommunen 

og frivillige lag og foreninger i denne perioden, vil vi i denne søknaden særlig trekke 

frem innsatsen overfor ungdommene. Våren ble uten tvil en utfordrende periode for 

mange barn og unge. I en lang periode ble tenåringer holdt borte fra ulike 

møteplasser. Ifølge en Røde Kors undersøkelse (Koronamonitor), utført av Union, 

viser at 45% av tenåringer mellom 16 og 25 år utrykte at de følte seg mer ensomme 

grunnet Koronapandemien. Vi vet også at når barn og unge blir tvunget til å være 

inne fører det til at utfordringer som allerede eksiterer i hjemmet, øker.  

Koronamonitoren viser at 3/10 ungdom opplevde at konfliktnivået hjemme eskalerte 

i perioden da de måtte være hjemme. Samtidig har det også vært en økning i ung-

mot-ung vold.  

Bare et par uker etter at skolene og ungdomsklubbene i byen måtte stenge, kom det 

digitale aktiviteter på plass med live-sendinger to ganger i uka, nettgaming, 

konkurranser og challenges. Tilbakemeldingene viser at dialogen med ungdommene 

på sosiale medier er veldig viktig. Da det ble lov til å starte med aktiviteter igjen for 

denne gruppen er tilbudet fra kommunale instanser samt lag og foreninger 

mangfoldig og flerspektret. 

Ungdommene har kunnet delta på åpne møteplasser, sommerjobber, arbeidstrening, 

turer som Sommarland, Tusenfryd, ferjetur i skjærgården, Norsjø ferieland, bowling, 

fritidsparken, kajakk, kino og paintball, samt aktiviteter som dansekurs, DJ kurs, og 

gokart, cosplay, bakgårdsfester, matkurs, klatrekurs, frisbeegolf (listen over turer og 

aktiviteter er ikke uttømmende). Aktivitetene har vært gratis og åpne for alle, og 

innsatsen som er gjort for å tilby aktiviteter for denne gruppen, fortsetter ut over 

høsten. Innsatsen fører til at ungdommer i Porsgrunn, tross Korona, har hatt en 



innholdsrik sommer de har gode minner fra.  

Se tur til Tusenfryd, 

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/2938955316216699 

https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2856/sommeren-paa-bakgaarden-

ungdomshus.pdf 

Kommunen har også tatt initiativ til å lage pilot til en nettside som tar sikte på å 

samle alle aktiviteter for ungdommer på ett sted. Piloten startet med aktiviteter i 

sommer «Sommer i Porsgrunn». Her kunne lag og foreninger melde inn sine 

aktiviteter i sommer. Målet med nettsiden er å videreutvikle den til en generell side 

(«Ung i Porsgrunn»), og at alle som tilbyr aktiviteter og arrangementer for ungdom 

selv kan legge inn sitt tilbud. Siden skal være brukervennlig både for de som legger 

inn aktivitetene og ikke minst for ungdommene.  En slik oversikt over 

aktivitetstilbudet for ungdom var også etterspurt i arbeidsgruppen som jobbet med 

Handlingsplan for inkludering av barn og unge 2020 - 2023. Videreutvikling av siden, 

samt videre samarbeid om aktiviteter for barn og unge er på agendaen på neste 

temamøte mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.  

http://sommeriporsgrunn.no/arkiv/ 

Nettopp fordi Porsgrunn kommune ser verdien i et godt samarbeid med frivillige 

instanser og har som mål å kontinuerlig videreutvikle oss som en 

frivillighetskommune, har vi søkt om å bli med i «Læringsløftet – Aktiv fritid for alle». 

Hovedhensikten med «Læringsløftet» er å sikre at flere barn og unge får mulighet til 

å delta på fritiden, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn, samt å få kunnskap, 

utvikle innsatsen på feltet, og med det øke kvaliteten på arbeidet vi gjør.   

https://bufdir.no/aktuelt/invitasjon_til_laringsloft/ 

Det er viktig å fremheve alt det gode arbeidet som gjøres i samspill mellom 

kommunen og frivilligheten. Like viktig er det å identifisere og jobbe for å bedre det 

som ikke fungerer så godt.  

Vi håper at denne søknaden synliggjør at Porsgrunn kommune er en verdig kandidat 

for nominasjon til prisen Årets frivillighetskommune 2020. Samspillet mellom 

https://www.facebook.com/telemarkrodekors/videos/2938955316216699
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2856/sommeren-paa-bakgaarden-ungdomshus.pdf
https://www.porsgrunn.kommune.no/media/2856/sommeren-paa-bakgaarden-ungdomshus.pdf
http://sommeriporsgrunn.no/arkiv/
https://bufdir.no/aktuelt/invitasjon_til_laringsloft/


frivilligheten og kommunen er veldig god. Situasjonen nå etter COVID-19 har fungert 

som en vellykket «syretest» på dette samarbeidet.  Frivilligheten og kommunen har 

mobilisert for felles samskaping.  En slik mobilisering er kun mulig med innarbeidet 

god dialog og tillit.  

  

 

 
  

 


