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Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral 
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/ Råd for funksjonshemmede  
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/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny avtale 

inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  
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- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser knyttet 

til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på kr 

403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som morgendagens 

samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser som finnes i 

frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått økning 

og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Internasjonale kulturarrangement i Ringerike (IKAR) - 2018 - status - 

planer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/18 Integreringsrådet 28.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Planen for gjennomføring av de internasjonale arrangementene tas til orientering. 

Integreringsrådet vedtar å gjennomføre et arrangement med internasjonal matkultur 22.juni.  

 

  

Innledning / bakgrunn 

Integreringsrådet har tidligere vedtatt at IKAR-arrangementet på Ringeriksdagen videreføres, og at 

det i tillegg gjennomføres arrangement for barn og foreldre i 2018. Videre har rådet vedtatt at de 

ønsker at det arrangeres en dag med et internasjonalt kulturarrangement på Ringerike i 2018. (IR 

12/17). 

På møtet i integreringsrådet 12.mars 2018, ble det foreslått at det internasjonale arrangementet 

gjennomføres 22.juni som en del av «Midtsommer i Hønefoss». 

 

Beskrivelse av saken 

 

Midtsommer i Hønefoss – internasjonale matkultur 

Sentrumsbutikkene, Ringerike Næringsforum og gårdeierne i Hønefoss sentrum gjennomfører 

arrangementet «Midtsommer i Hønefoss» fra 21.-23.juni.  

Fredag 22.juni er det ønske om å arrangere et matmarked på Søndre torv i Hønefoss sentrum. 

Læringssenteret og Språkkaféen ser på mulighetene for å involvere sine brukere i dette 

arrangementene ved å tilby utsalgsplass på torvet denne dagen.  

Kulturenheten har vært i kontakt med mattilsynet og fått bekreftet hvilke krav som stilles til et slikt 

arrangement, og fått bekreftet at dette er gjennomførbart da arrangementet er en engangshendelse.  

Målet med arrangementet er å vise frem lokal matkultur sammen med internasjonal matkultur på 

samme sted. Det jobbes med videre planlegging, bl.a. å skaffe langbord slik at maten kan nytes på 

torvet.  

IKAR-midler vil bli brukt til koordinering, anskaffelse av telt, kjøle- og varmefasiliteter.  

 

 

Småbarnsforestilling 

Forestillingen På Havets Bunn kommer til Hønefoss lørdag 16. juni.  

Teaterforestillingen er en vakker, ordløs oppdagelsesreise ned i havdypet, hvor en 

sjenert eremittkreps våger seg fram fra sitt skjulested. Glinsende fiskestimer og lysende  
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havdyr svømmer forbi, og nederst, i det mørkeste dypet, vokter kamskjellet sin 

hemmelighet. En forunderlig forestilling for barn fra 0-5 år, inspirert av Inger 

Hagerups dikt "På havets bunn står skutene”. 
Forestillingen er ment å passe for flerspråklige barn i Ringerike. Både NAV og helsestasjonen er 

kontaktet for å få til et samarbeid slik at også barn som ikke går i barnehage får tilbudet om 

gratisbilletter til forestillingen.  

Teaterforestillingen skal spilles i KulturPopUpen, ikke på Ringerike Bibliotek som først antatt. 

Dette er fordi forestillingen krever en del plass, som biblioteket ikke har til rådighet ennå.  

 

 

IKAR Ringeriksdagen 2018 

Arrangementet gjennomføres slik som i 2017. Arbeidet med Ringeriksdagen starter i juni. Telt som 

er kjøpt inn til 22.juni vil bli brukt på Ringeriksdagen.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i Integreringsrådet (IR 12/17):  

1. Integreringsrådet ønsker at det arrangeres en dag med et internasjonalt kulturarrangement på 

Ringerike i 2018.  

2. Arrangementet på Ringeriksdagen videreføres. Det gjennomføres to arrangement for barn og 

foreldre i 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som positivt at omfanget av de planlagte internasjonale 

kulturarrangementene utvides dette året.  

Innslaget på Ringeriksdagen i 2017 var en positiv erfaring. Dette fortsetter i 2018 og utvides 

med en barneforestilling 16.juni og et arrangement under «Midtsommer i Hønefoss». 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgaas 

 

saksbehandler: Victoria Koch 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/3933-8   Arkiv: 040  

 

Videreføring av partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til ny partnerskapsavtale med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

2. Kommunalt tilskudd økes fra kr 870 000,- til kr 1.273.000,-  Første gang i 2019.  

Rådmannen tar økningen med i arbeidet med neste års budsjett. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Vedlagt følger forslag til ny partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune. Tidligere partnerskapsavtale mellom Ringerike Frivilligsentral og Ringerike 

kommune er gyldig fra 01.08.15 – 01.01.19. Av den grunn må avtalen fornyes. Ny avtale 

inneholder ønske om økt kommunalt rammetilskudd og endringer i avtalen generelt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike Frivilligsentral ønsker å videreføre samarbeidet med Ringerike kommune og har 

oversendt forslag til ny partnerskapsavtale med gyldighet fra 01.06.18 – 01.01.21. I den nye 

avtalen er det noen endringer fra tidligere avtale. 

 

- Punkt III. Forpliktelser, gjensidige forpliktelser: Nye samarbeidsområder og 

aktivitetsområder er lagt til siden sist periode. Nye punkter er sorggrupper, aktivitetsvenner og 

ti-på-topp.  

 

- Punkt III. Forpliktelser, Ringerike kommune forplikter seg til: Et punkt er tatt ut siden sist 



- 

periode. Punkt 3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er 

ønskelig. 

 

Fra 2017 har det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler blitt overført fra 

Kulturdepartementet til  kommunen. Stortinget vedtar rammetilskuddet. 

 

Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forpliktelser knyttet 

til partnerskapsavtalen, ønsker  Ringerike Frivilligsentral å få tilført kr 870 000,- i 

rammetilskudd fra Ringerike kommune, samt rammetilskuddet fra staten som per i dag er på kr 

403 000,- . Totalt gir dette et samlet tilskudd på kr 1.273.000,-. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen har et godt samarbeid med frivilligheten. 

Frivillighetssentralens arbeid er et viktig supplement til den offentlige omsorgen som ytes av 

kommunen. For at kommunen skal kunne imøtekomme økte krav og behov som morgendagens 

samfunn vil ha, er det helt nødvendig at man også benytter seg av de ressurser som finnes i 

frivillige organisasjoner.  

 

Rådmannen mener at gjensidig og forpliktende arbeid mellom partene er viktig for å oppnå 

felles mål. Sammen kan partene etablere nye samarbeidsområder som det vil være behov for i 

fremtiden. En videreføring av partnerskapsavtalen vil være et godt utgangspunkt for 

videreutvikling av dette samarbeidet.   

 

At kommunen ikke er representert i Frivilligsentralens styre er i tråd med rådmannens syn. 

Tilskuddet til Frivilligsentralen har stått uforandret i flere år og foreslått økning er en 

kompensasjon for prisøkningen i perioden. Rådmannen finner det rimelig med foreslått økning 

og anbefaler at vedlagt forslag til partnerskapsavtale godkjennes.  

 

Vedlegg 

Forslag ny partnerskapsavtale 2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 



PARTN E RSKAPSAVTALE

mellom

Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune

I. Bakgrunn:

F rivilligsentralen har hvert år kunnet søke Kulturdepartementet om støtte til drift, men fra
2017 har staten gitt det økonomiske ansvaret for landets frivilligsentraler til kommunene .
Stortinget vedtar rammetilskuddet. Tidligere nasjonal e retningslinjer vil allikevel fortsatt
følges og disse sier:

o Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for a lle som har lyst til
å delta innen frivillig virksomhet.

o Frivilligs entralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

o Frivilligs entralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker,
foreninger/lag og det offentlige .

o Frivilligs entralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene
skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov , og bidra til utvikling av
sentralen.

o Aktivitetene skal være et til legg til offentlig virksomhet.

o Det bør legges ve kt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det
er naturlig å samarbeide om.

o Frivilligs entralen eller de frivillige knyt tet til sentralen kan ikke ta i mot betaling,
utover godtgjørelse for direkte utlegg.

Ringerike Frivill igsentral driftes videre etter fastsatte vedtekter vedtatt av sentralens
årsmøte. Sentralen er dessuten medlem av landsorganisasjonen Norges Frivilligsentraler
som ble opprettet i 2016. Det er et nært samarbeid mellom l andsorganisasjonen, Frivillighet
Norge og Komm unenes Sentralforbund.
Ringerike kommune ønsker at Frivilligsentralen fortsatt skal beholde sin individuelle egenart
som skal styres av behovene i nærmiljøet. Samtidig stiller kommune n krav om at sentralen
videreutvikles i tråd med ovennevnte retningslinje r.



II. Formål:

Partnerskap er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å oppnå et felles
mål. Partene skal ha nytte av å delta , og plikter å bidra med avtalt innsats. En slik avtale har
til hensikt å sikre:

o At Frivilligsentralen skal tilrettelegge for behovsrettede tiltak og jobbe aktivt for å
finne nye behov i lokalmiljøet.

o At Frivilligsentralen er synlig og kjent i sitt nærmiljø også for kommunale enheter .

o At Frivilligsentralen oppleves som en positiv medspiller for lag og organisasjoner og
det offentlig.

o At Frivilligsentralen er initiativrik , og oppleves troverdig, åpen og inkluderende.

o At Frivilligsentralen får best mulige a rbeidsvilkår i sitt lokalmiljø.

Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring o g formidling for både de
som ønsker å bid ra og de som trenger frivillig bistand . De skal være et ressurssenter og
knutepunkt for nærmiljøet.

III. Forpliktelser

For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter seg til å bidra med følgende
inns atsfaktorer:

Gjensidige forpliktelser:

1. Partene skal sørge for en gjensidig dialog .

2. Partene skal gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt.

3. Partnere skal sørge for å holde hverandre oppda tert på relevant utvikling .

4. Partene definerer følgende samarbeids områder for partnerskapet i perioden , sammen
med evt nye aktiviteter/oppgaver som etableres underveis :

Matombringing
Utstyrssentralen
Ensomhetsproblematikk/sosial kontakt
Flerkulturelt arbeid
Natteravn
Miljøpatrulje
Samarbeid med kommunale insti tusjoner
Handling og transporthjelp
Aktivitetsdager
Gruppeaktiviteter
Telefonkontakt
Båtvettundervisning
Sorggupper
Aktivitetsvenner
Ti - på - topp
Frivillighetspolitikk



Ringerike Frivilligsentrals forpliktelser må ses i forhold til tilgang på frivillige hjelpere og
deres ønsker.

Ringerike kommune forplikter seg til å:

1. Holde seg oppdatert på endringer som skjer i departementet mht forventninger til
Frivilligsentralen.

2. Ha ansvar for e t samar beidsforum som møtes min 2 ganger pr år.

3 . Bidra med markedsføring av Frivilligsentralen gjennom opplysning til innbyggerne i
Ringerike kommune via kommunale nettsider.

4 . Gjennomgå tilsendt å rs melding, regnskap og budsjett årlig.

5 . Bruke Frivillig sentralenes kompetanse i Ringerike kommune.

6 . Involvere Frivilligsentralen i kompetansehevende tiltak og kurs som er adekvat for
sentralens virksomhet.

7 . Under forutsetning av overholdelse av sentralens vedtekter og innfrielse av forplikt elser
knyttet ti l partnerskaps avtalen, gis Frivilligsentralen i avtaleperioden et årlig kommunalt
ramme tilskudd . Tilskuddet settes til kr 870 000 , - . Tilskuddet vurderes årlig gjennom
budsjettbehandling. I tillegg overføres rammetilskuddet fra staten som per i dag er
kr 403.000. Dette gir et samlet tilskudd på kr 1.273.000.

Frivilligsentralen forplikter seg til å:

1. I nnarbeide intensjonen i avtalen i mål og handlingsplan .

2. V ære en synlig aktør o g ressurs i nærmiljøet m ed nær kontakt og samarbeid med lag,
o rganisa sjoner og det offentlige.

3. Informere om frivillighet til ulike aktører .

4. Tilrettelegge for, veilede, iv areta og formidle frivillighet i kommunen.

5. Ivareta kravene om evaluering og rapportering som stilles av kommunen.

6. Delta på utviklingsarbeid s ammen med k ommunen der det er naturlig at Frivilligsentralen
er representert .

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring

Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden. Det skal utarbeides å rlige
handlingsplaner med fokus område r for året som skal b idra til at felles målsetting oppnås i
løpet av avtale perioden.

Tvister

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av
avtale n en mulig konsekvens.



V. Avtaleperiode

Denne avtalen er gyldig for peri oden 1.6 .2018 - 1.1.2021 .
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avta len blir
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade den
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk ell er for
øvrig på en slik måte at det skaper negativ omtale av den annenpart .

Hønefoss 1/6 - 2018

Styreleder Ordfører

Ringerike Frivilligsentral Ringerike kommune
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Integreringsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4253-3   Arkiv:   

 

 

Internasjonale kulturarrengement i Ringerike (IKAR) 2018: Status og planer  
 

Forslag til vedtak: 

Planen for gjennomføring av de internasjonale arrangementene tas til orientering. 

Integreringsrådet vedtar å gjennomføre et arrangement med internasjonal matkultur 22.juni.  

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Integreringsrådet har tidligere vedtatt at IKAR-arrangementet på Ringeriksdagen videreføres, og at 

det i tillegg gjennomføres arrangement for barn og foreldre i 2018. Videre har rådet vedtatt at de 

ønsker at det arrangeres en dag med et internasjonalt kulturarrangement på Ringerike i 2018. (IR 

12/17). 

På møtet i integreringsrådet 12.mars 2018, ble det foreslått at det internasjonale arrangementet 

gennomføres 22.juni som en del av «Midtsommer i Hønefoss». 

 

Beskrivelse av saken 

 

Midtsommer i Hønefoss – internasjonale matkultur 

Sentrumsbutikkene, Ringerike Næringsforum og gårdeierne i Hønefoss sentrum gjennomfører 

arrangementet «Midtsommer i Hønefoss» fra 21.-23.juni.  

Fredag 22.juni er det ønske om å arrangere et matmarked på Søndre torv i Hønefoss sentrum. 

Læringssenteret og Språkkaféen ser på mulighetene for å involvere sine brukere i dette 

arrangementene ved å tilby utsalgsplass på torvet denne dagen.  

Kulturenheten har vært i kontakt med mattilsynet og fått bekreftet hvilke krav som stilles til et slikt 

arrangement, og fått bekreftet at dette er gjennomførbart da arrangementet er en engangshendelse.  

Målet med arrangementet er å vise frem lokal matkultur sammen med internasjonal matkultur på 

samme sted. Det jobbes med videre planlegging, bl.a. å skaffe langbord slik at maten kan nytes på 

torvet.  

IKAR-midler vil bli brukt til koordinering, anskaffelse av telt, kjøle- og varmefasiliteter.  

 

 

Småbarnsforestilling 

Forestillingen På Havets Bunn kommer til Hønefoss lørdag 16. juni.  

Teaterforestillingen er en vakker, ordløs oppdagelsesreise ned i havdypet, hvor en sjenert 

eremittkreps våger seg fram fra sitt skjulested. Glinsende fiskestimer og lysende havdyr 



- 

svømmer forbi, og nederst, i det mørkeste dypet, vokter kamskjellet sin hemmelighet. En 

forunderlig forestilling for barn fra 0-5 år, inspirert av Inger Hagerups dikt "På havets bunn 

står skutene”. 

Forestillingen er ment å passe for flerspråklige barn i Ringerike. Både NAV og helsestasjonen er 

kontaktet for å få til et samarbeid slik at også barn som ikke går i barnehage får tilbudet om 

gratisbilletter til forestillingen.  

Teaterforestillingen skal spilles i KulturPopUpen, ikke på Ringerike Bibliotek som først antatt. 

Dette er fordi forestillingen krever en del plass, som biblioteket ikke har til rådighet ennå.  

 

 

IKAR Ringeriksdagen 2018 

Arrangementet gjennomføres slik som i 2017. Arbeidet med Ringeriksdagen starter i juni. Telt som 

er kjøpt inn til 22.juni vil bli brukt på Ringeriksdagen.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i Integreringsrådet (IR 12/17):  

1. Integreringsrådet ønsker at det arrangeres en dag med et internasjonalt kulturarrangement på 

Ringerike i 2018.  

2. Arrangementet på Ringeriksdagen videreføres. Det gjennomføres to arrangement for barn og 

foreldre i 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som positivt at omfanget av de planlagte internasjonale 

kulturarrengementene utvides dette året.  

Innslaget på Ringeriksdagen i 2017 var en positiv erfaring. Dette fortsetter i 2018 og utvides 

med en barneforestilling 16.juni og et arrangement under «Midtsommer i Hønefoss». 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgaas 

 

saksbehandler: Victoria Koch 
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