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1. Innledning 
Som en del av grunnlaget for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032, ble det invitert til et åpent møte med tema 
«Hvordan kan kulturen og frivilligheten blomstre i nye Namsos?» i kulturhuset i Namsos den 27. mars 2019. Hensikten med møtet var å få innspill til 
kommuneplanens samfunnsdel og spesielt til satsingsområde 7 «Utvikling av den nye kommunen som kultur- og frivillighetskommune». De 12 
satsingsområdene til nye Namsos kommune er beskrevet i Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032, som kan leses 
her. Møtet ble annonsert i Namdalsavisa, på kommunenes hjemmesider, på sosiale medier og via direkte henvendelser/epost til aktuelle deltakere.  

Møtet ble gjennomført med café-dialog. Hovedtema for kvelden var «Hvordan kan kulturen og frivilligheten blomstre i nye Namsos?», og gjennom 
hjelpestikkord ble alle deltakerne bedt om å komme med så mange innspill som mulig på 7 tema/bord. Tema, hjelpestikkord, samt de innspill som oftest 
gikk igjen pr tema, presenteres i neste kapittel. 
 

 

Det møtte opp ca. 75 personer utenom arrangementsansvarlige. Det kom representanter fra mange lag og foreninger fra alle grender i den nye kommunen, fra Lyngen 
(Namdalseid) i sør til Lund i nord. Bildet viser en av gruppene i aktiv dialog med bordvert Roger Grande. Foto: Rina Skjæran 

 

http://www.nyenamsos.no/planprogram.464698.no.html


 

 

2. Sammendrag 
Noen innspill ble gjentatt på flere eller alle bord. Innspill og ønsker som gikk igjen: 

• 1-2 felles samlinger for frivillige lag og foreninger pr år, med ulike tema, samt mulighet for en prat med kommunen og med hverandre 

• Dugnad for rimeligere/gratis leie 

• En frivillighetskonferanse/frivillighetens dag en dag i året, på frivillighetens dag den 5. desember (workshops, foredrag, stands, idemyldring, speed-
dating) 

• En ressurs-pool (oversikt over tilgjengelige ressurser/utstyr og personer som kan stille opp på dugnad) 

• Turnhall/basishall i Namsos 

• Etablere en felles digital informasjons- og dialogplattform for lag og foreninger 

• Et kulturkontor som har oversikt over alt, både tilskudds-muligheter, aktiviteter, arrangement med mer 

• En «søkolog»/en ressurs som kan søke økonomiske midler og annet, på vegne av lagene og foreningene, eventuelt bistå med kurs og opplæring innen 
dette 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Foto: Rina Skjæran 



 

 

3. Innspill 
Innspill som gikk igjen på stormøte med frivilligheten 27. mars 2019: 

Tema og hjelpestikkord Innspill 

1. Samarbeid  
Hvordan kan ulike lag, 
foreninger og frivillighet 
samarbeide med hverandre og 
med kommunen? 
Hvordan samarbeide med 
næringslivet? 
Hvilke samarbeidsforum bør vi 
ha? 

• Skytterlagene kan/bør samarbeide bedre (drift av 
anlegg, administrasjon og rekruttering). Bør man 
tenke på en større felles innendørsbane, eller 
etablere et skytter-råd på lik linje med idrettsråd? 

• Etablere en felles arrangements-kalender på nett 
og/eller gjennom en felles app 

• Bruke frivilligsentraler over hele kommunen til 
koordinering av aktivitet i lag og foreninger 

• Bruke innbyggertorg og infopunkt som møteplass 
og informasjonskanal for lag og foreninger  

• Opprette et eget «kulturfond» der næringslivet 
kan gi bidrag, dette fordeles så etter en gitt 
fordelingsnøkkel. 

• Bør snakke med næringslivet og spørre hvordan de 
ønsker å ha samarbeidet med lag og foreninger. Ha 
et eget møte mellom lag og foreninger og 
næringsliv? 

• Sang- og musikkråd 

• Idrettsråd med kommunal sekretær 

• Kulturråd 

• Egne samarbeidsfora for spesialgruppene 
(korps/fotball/ski/skyting/kor) 

• 1-2 felles samlingspunkt for frivillige/lag og 
foreninger pr år med ulike tema, samt mulighet for 
prat 

• «Fyr oppunder-festival» der lag og foreninger får vist 
seg fram og blir inspirert 

2. Hvordan rekruttere flere 
deltakere til deres lag, 
forening, frivillig 
organisasjon?  
Hvordan tilrettelegges det for 
at alle kan delta? (utstyr, 
økonomi, funksjonsevne, 
transport) 
 

• Invitere skolestartere 

• Arrangere Åpen Dag – ta med venner for å prøve 
ut aktiviteter 

• Det må ikke koste mye å delta 

• Tilby utlån av nødvendig utstyr 

• En må ha tilpasset opplegg/ordninger slik at alle 
har økonomi og utstyr for å delta. 

• Arrangere frivillighetens dag 

• Lagene må ta inn over seg at alle skal med – 
innvandrere, de med funksjonshemminger  

• Kultur og idrett inn i skoletiden/SFO (heldagsskole) 

• Lage arenaer for utprøving av aktiviteter 

• All hall-idrett åpent for alle, kan det også i perioder 
være åpent for «uorganisert» aktivitet? 

 

3. Anlegg og lokaler  
Hva er behovet framover? 
Hvordan samarbeide om anlegg 
og lokaler? 

• Turnhall/basishall i Namsos 

• Hall på Bangsund 

• En tilgjengelig oversikt over hva som finnes av 
anlegg og lokaler (som andre kan leie) 

• Aktivitetsoversikt 

• Gymsaler bør gjøres tilgjengelig for gratis aktivitet 
for barn og unge 

• Dugnad for gratis leie 

• Etablere en pool der lagene går til felles innkjøp. 
Større kvanta gir større rabatt ved innkjøp.  



 

 

• Lokaler som er tilrettelagt for andre aktiviteter 
enn idrett og musikk (gjerne for uorganiserte 
lavterskel tilbud) 

• Det må vedtas nye retningslinjer for utleie av 

gymsaler. Her blir pr i dag ikke barneaktiviteter 

prioritert 

4. Frivillighet der jeg bor  
Hva ønsker vi i nærheten av der 
vi bor av frivillighet og ulike 
kulturtilbud? 
(for eksempel frivilligsentral, 
friluftsliv, lag og organisasjoner) 

• Flerbrukshall på Bangsund 

• Flere frivilligsentraler 

• Kursing/kompetanseheving blant de frivillige 
(søknadsskriving, trenerkurs, aktivitetslederkurs) 

• Bistand til vedlikehold av bygninger og turstier 

• En ressurs-pool (oversikt over tilgjengelige 
ressurser/utstyr og personer som kan stille opp på 
dugnad) 

• En frivillighetskonferanse en dag i året, på 
frivillighetens dag den 5. desember (workshops, 
foredrag, stands, idemyldring, speed-dating) 

• En basishall i Kleppen, som alle idretter kan bruke 

• Et felles klubbhus/møteplass for alle de mindre 
klubbene i Namsos 

• Mer kulturelt samarbeid, med større produksjoner 

• Opprusting og mer tilrettelegging i Bråten 

• Flere medlemmer, flere frivillige 

• Sommerjobber til ungdom (rydding av turstier, 
vedlikehold av anlegg og lignende) 

• Flere haller, mer hallkapasitet 

5. Oversikt, koordinering og 
synliggjøring 
Hvordan skaffe oversikt over 
alle tilbud som finnes i nye 
Namsos? 
Hvordan ønskes dialog mellom 
frivillighet, lag og 
organisasjoner og kommune? 
Koordinering av arrangement 
Hvordan er lag og foreninger 
synlige for hverandre, for å 
støtte hverandres 
arrangement? 

• På hjemmesiden til den nye kommunen: en 
direktelink til frivillighet (viktig å skille mellom det 
som skjer hver uke og det som skjer en 
gang/arrangement) 

• Etablere en felles digital plattform for lag og 
foreninger 

• Opprette en oversikt over alle lag og foreninger i 
den nye kommunen, med kontaktinformasjon 

• En utstyrsportal, hvor lag og foreninger kan legge 
inn om de har utstyr som kan lånes ut/brukes ved 
større arrangement (bord, stoler, kaffetraktere) 

 
 
 
 
 
 

• Brosjyrer/papir, app og nettside med info om 
frivilligheten 

• Et kulturkontor som har oversikt over alt, både 
tilskudds-muligheter, aktiviteter, arrangement med 
mer. 

• Behov for en kommunikasjonsplattform, med lag 
innenfor samme disiplin, for eksempel Teams 
(Office365) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Økonomi  
Hvordan skaffes 
sponsormidler? 
Hvordan kunne fordelingen av 
kulturmidler vært gjennomført? 
(vekting) 
Hvordan kan kommune og 
frivillighet samarbeide for å få 

frivilligheten til å blomstre? 

• «Sponsolog»/ «søkolog» i kommunen som søker 
midler for og sammen med lag og foreninger 

• Fokus på aktiviteter for barn og unge 

• Tilgjengelige lokaler som er billig/gratis å leie 

• Dugnad for gratis leie 

• Fritak for kommunale avgifter for lags-eide hus og 
bygninger 

 

• Ikke stille så mange krav til frivilligheten, men heller 
legge til rette 

• «Kulturkort» for barn og unge 

• Nye, gode kriterier for tildeling av kulturmidler 

7. Innspill til kultur og 
inkludering  
Tre kommuner og en krets skal 
slås sammen – hva bør vi satse 
på i årene som kommer? 
Tips! 
Innspill! 
Ordet fritt! 
Noe vi bør videreføre? 

• Inkludering er viktig 

• Mer hall-tid for turn i Namsos 

• Kultur-samarbeid og større prosjekter 

• Digital informasjonsplattform 

• Aktivitet i alle grendene 

• Reduserte kommunale avgifter for frivillige lag og 
foreninger 

• Billige/gratis lokaler for frivillig aktivitet for barn 
og unge 

• Mer tilrettelegging for den uorganiserte frivillige 
aktiviteten (skatepark, sykkelrampe) 

• Ivareta alt som er bra i kommunene i dag 

• Kursing/kompetanseheving 

• Møteplasser/fritidstilbud for ungdom 

• Årlig frivilligfestival/konferanse (messer/stands, 
markedsføring, foredrag) 

• Understøtte dynamikken i frivilligheten 

• Lag og foreninger må bli hørt – også de små 
lavterskeltilbud der folk bor 

• Kulturskolen tilbake på skolene 

• Kulturskoletilbud i skoletiden 

• Legge til rette for samarbeid både innen trening, 
bruk av arenaer/lokaler og arrangement 

• Kommunen bør ha en person som kan hjelpe til med 
søknader 

 

 


