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1 Innledning 
Innenfor enhetene i Levekår gjøres det i dag mye godt arbeid opp mot frivillige, men det er 
behov for å dele de gode erfaringene og sette samarbeid med frivillige mer i system. Dette 
krever ildsjeler og motiverte ledere og må jobbes med kontinuerlig. Frivillighet settes med 
denne strategien på dagsorden for å få fokus på dette området. 
 
Frivillighet er et utbredt begrep i Norge, men hovedinnsatsen legges ned i kultur – og 
idrettssektoren. Bare 10 prosent av det frivillige arbeidet i Norge skjer innenfor 
omsorgssektoren. Grensen mellom offentlig virksomhet, privat næringsliv og det sivile 
samfunn er i endring. Det vokser frem en erkjennelse om at det offentlige ikke kan, eller skal, 
løse alle oppgaver. Frivillige aktører gjør en betydelig samfunnsinnsats, og frivillig arbeid er et 
viktig supplement til de kommunale tjenestene. Erfaringer fra de nordiske land viser at 
redusert offentlig omsorg kan redusere frivillig innsats. (Stortingsmelding 29) 
 
Det har vært politisk etterspurt hvordan frivillig arbeid håndteres innen tjenesteområdet 
Levekår. Målet er å utarbeide en strategi som beskriver frivillighetsarbeidet og definerer 
satsingsområder. Strategien skal bidra til god samhandling mellom tjenestene og frivillige 
enkeltpersoner, lag og organisasjoner. 

1.1 Avgrensning 
I arbeidet med strategien har en erkjent at frivillighet er sektorovergripende og omfatter hele 
kommunen. Det har vist seg hensiktsmessig å sette fokus på bedre samarbeid på tvers av 
tjenesteområder, men per nå begrense til å gjelde helse, sosial og omsorgstjenestene i Levekår. 
Det anbefales å vurdere dette som første fase for så å utvide til en overgripende plan for hele 
kommunen på lengre sikt. 
 
Strategien omhandler frivillighet hvor organisasjoner eller enkeltpersoner utfører ulønnet, 
humanitært og/eller samfunnsnyttig arbeid innenfor helse-, sosial- og omsorgssektoren, som 
et supplement til kommunens tjenesteyting. Frivillighet kan ikke overta pleie og 
omsorgsoppgaver, men være et tilskudd til trivsel og økt livskvalitet.  Strategien innbefatter 
ikke ideelle organisasjoner som på oppdrag fra kommunen yter tjenester på lik linje med en 
kommersiell aktør. 

1.2 Planprosess 
Frivillig innsats ytes i dag i ulike former i tilknytning til tjenesteområdene. I prosessen har en 
ønsket å se på hvordan en kan planlegge og tilrettelegge for frivillig innsats inn mot brukerne 
ved å invitere til innspill fra brukerrådene, de frivillige selv, ressurspersoner i Levekår og 
berørte enheter i andre tjenesteområder. Innspill som har vært etterspurt er hva som fungerer 
bra i dag, hva som kan forbedres og hva bør satses på i fremtiden. 

Rådgivere i fagstab levekår har sammenfattet innspillene og utarbeidet strategien.  
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2 Føringer for strategien og overordnet mål 

2.1 Hovedmål 
Kommunen skal legge til rette for frivillig innsats slik at innbyggerne kan mestre egne 
utfordringer og ta grep i eget liv. 
 
Målet er at brukere av tjenestene i levekår skal ha opplevelse av økt trivsel og bedre helse. 

2.2 Definisjoner 

2.2.1 Frivillig sektor  
Frivillig sektor er et mer omfattende begrep enn frivillige organisasjoner, blant annet fordi den 
omfatter frivillig innsats både innenfor og utenfor de formelt etablerte organisasjonene. 
Begrepet angir en situasjon hvor frivillighet har fått en egen plass i samfunnslivet.  
 
Frivillig sektor skiller seg fra offentlig sektor ved at den drives av personlig engasjement og 
ikke lovpålegg og politiske føringer. Frivillig sektor, eller tredje sektor, er et supplement til 
offentlig sektor og markedet. Sektoren betegnes også som ”non-profit sector” fordi 
virksomheten baserer seg på ideelle mål uten fortjenestemotiv.  
 
Man må være oppmerksom på de gråsonene hvor ideelle organisasjoner driver virksomheter 
som er finansiert av offentlige midler og underlagt det samme lovverk som offentlige tjenester, 
med samme krav til rapportering og kvalitet.  

2.2.2 Frivillige organisasjoner  
I Norge er det vanlig å definere sivile sammenslutninger under fellesbetegnelsen frivillige 
organisasjoner. Når man skal klassifisere frivillige organisasjoner fremheves visse fellestrekk, 
slik som deres allmennyttige formål og ikke-økonomiske grunnlag basert på at virksomheten 
er ideell og ikke baserer seg på å ta ut fortjeneste. Videre er det et fellestrekk at de bygger på 
frivillig medlemskap.  

2.2.3 Frivillig innsats  
Det er vanskelig å gi en presis definisjon av hva frivillig innsats er, men begrepet brukes ofte 
om bidrag gitt av fri vilje som kommer grupper eller individer utenfor egen husholdning til 
gode.  

2.2.4 Pårørendearbeid 
Aktiviteter som også impliserer oppfølging av nære slektninger kan anses som 
pårørendearbeid. Det innebærer likevel en ekstra frivillig innsats og motivasjon fra den enkelte 
pårørende og er dermed i grensegang med frivillighet. 

2.3 Nasjonale føringer 
Nasjonale føringer og styringsdokumenter beskriver frivillighet som et satsingsområde. 
Frivillig sektors bidrag til mangfold, kultur, politikk og demokratiske holdninger er av stor 
samfunnsmessig verdi. Sivilsamfunn og frivillig sektor er kanaler for engasjement, innflytelse 
og samfunnsdeltakelse. Deltakelse i frivillig organisasjonsliv gir mening og felleskap, læring og 
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demokratisk kompetanse. Slik bidrar frivillige organisasjoner til gode oppvekstsvilkår, 
fellesskap og livskvalitet. 
 
Begrepet frivillighet knyttes ofte opp folkehelsebegrepet. I lov om folkehelse har kommunene 
fått et ansvar for å samarbeide med frivillig sektor. Både samhandlingsreformen og ny 
folkehelselov retter fokus på føre-var-prinsippet og fremhever frivillig innsats som en viktig 
ressurs i forebyggingsarbeidet. 
 
Frivillighet Norge1 og KS har inngått en avtale om samspill og utvikling av 
frivillighetspolitikken.  Avtalen skal være en plattform for bedre samhandling, slik at både 
kommunene og organisasjonene kan videreutvikle samarbeidet på lokalt nivå.  Avtalen 
anerkjenner at sektorene har ulike roller i samfunnet.  Samarbeidet bygger på et prinsipp om 
at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 
 
Det skal i planlagt nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet bygges på 
erfaringer som allerede finnes og plattformen som er utarbeidet for samhandling mellom 
kommunene og Frivillighet Norge.  Det skal tas utgangspunkt i følgende elementer:  

• Mobilisering, organisering og koordinering 
• Nettverksarbeid 
• Arenaer for frivillighet 
• Kunnskap og forskning 
• Livsgledesykehjem 

2.4 Lokale føringer 
Sandnes kommune sine verdier modig, sunn og romslig danner grunnlaget for denne 
strategien. En ønsker å legge til rette for den gode og aktive omsorg innenfor tjenesteområdene 
og at tjenestemottakerne kan oppleve meningsfulle hverdager med hjelp av frivillig innsats.  
 
Kommuneplanen setter fokus på folkehelse og hvordan denne skal fremmes blant 
innbyggerne. Dette bygger på de nasjonale forventninger om at kommunene i sin planlegging 
legger opp til aktivt å fremme folkehelse og individets samfunnsdeltakelse og inkludering i 
fellesskapet. Frivillig innsats trekkes frem som et ledd i folkehelsearbeid, med fokus både på 
den som yter og den som mottar hjelp. Kommunen kan legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor for å fremme folkehelse. Frivilligsentralen er en sentral virksomhet i denne 
forbindelse. 

Høringsutkastet til kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030 beskriver følgende mål for 
kommunens arbeid med frivillig sektor: 
 
Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle 

• Kommunen skal samarbeide aktivt med frivillige lag og organisasjoner/stimulere til økt 
frivillighet, for å fremme fysisk aktivitet og aktiv livsstil for alle i Sandnes. 
 

Sandnes vil være i dialog med samfunn, brukere og fagmiljøer i oppgaveløsning og utvikling 

1 Et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge 
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• Utforme et strategidokument for frivillig arbeid innenfor Levekårområdet: rekruttere 
eldre med ledig kapasitet til frivillig arbeid, Klargjøre kommunens rammer for 
samarbeid med frivillig/ideell sektor. 

• Kommunen samler og gjør tilgjengelig informasjon om muligheter innenfor 
frivillighetsområdet, slik at det lett kan brukes på tvers av organisasjonslivet. 

Strategi for Frivillighet beskriver hvordan levekår søker å møte de nasjonale og lokale 
forventningene til slikt arbeid. Planen tar utgangspunkt i de nasjonale føringene og de 
overordnede kommunale planer for samfunnsplanlegging samt de fagspesifikke planer 
innenfor tjenesteområdet Levekår. 

3 Situasjonsbeskrivelse 
Tjenesteområdet Levekår yter tjenester til mennesker i alle aldre og på ulike arenaer. Flere 
enheter har lang tradisjon i samarbeid med frivillige, andre har samarbeid innenfor deler av 
tjenesteytingen. Frivilligsentralen er en sentral aktør i mye av dette samarbeidet som i mange 
tilfeller knytter kontakt mellom tjenestene og aktuelle frivillige basert på innmeldte behov. 
Frivillig innsats blir gitt av både enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, lag og foreninger. 
 
Personer som starter som frivillig har ofte utgangspunkt som pårørende eller fordi de ønsker å 
gjøre en samfunnsinnsats. Forutsetning er at en blir godt mottatt og ivaretatt der en skal yte en 
innsats. Fellesskap og godt miljø er også en nøkkelfaktor. De frivillige liker å «bli sett» og satt 
pris på av enhetene. Noe av motivasjonen for å fortsette er at de opplever å få noe igjen – en 
positiv opplevelse ved å ha gjort noe for andre.  

3.1 Frivillighet i bo- og aktivitetssenter 
Det er en målsetting at beboer skal ha mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og 
aktivitet gjennom tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne. 

Flere av bo- og aktivitetssentrene har samarbeid med pårørende som frivillig yter innsats til 
gode for andre beboere i forbindelse med diverse arrangement. Dette samarbeidet drives ofte 
av aktivitør ved senteret. Frivillighet i institusjonene er ofte basert på samarbeid med 
enkeltpersoner og deres ønske om å yte en innsats. Ved noen avdelinger er det etablert 
samarbeid med for eksempel Røde Kors i form av besøkshund, salg av enkle hverdagsartikler 
til beboerne, besøkstjeneste m.m. Lokale foreninger har etablert kontakt med noen av sentrene 
og yter hjelp i uteområdene i forbindelse med rydding og planting om våren. Dette er bare 
noen eksempler på det samarbeidet som eksisterer i dag.  

3.2 Frivillighet i hjemmebaserte tjenester  
Innbyggerne som bor i eget hjem ivaretas av kommunen med hjemmebaserte tjenester. Som 
supplement til tjenestene kan frivillige bistå med hjelp til å vareta psykisk/fysisk helse og 
sosialt felleskap. Frivilligsentralen er her en sentral aktør som formidler av bistand som 
eksempelvis besøkstjeneste, bistand til hjelp med hagestell og annet. De kommunale 
tjenestene kan anmode bruker/pårørende om å ta kontakt med Frivilligsentralen, eller bistå 
med å opprette kontakt. Ulike foreninger og organisasjoner tilbyr pårørendegrupper og 
brukerhjelp. 
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3.3 Frivillighet innen rusfeltet og psykisk helse  
Frivillige bistår med å gi brukerne tilbud om meningsfulle fritidsaktiviteter, sosialt fellesskap 
og bistand med hjelp til å ivareta psykisk/fysisk helse. 

Mye av samarbeidet er med ulike frivillige/ideelle organisasjoner slik som Crux og Mental 
Helse. Brukerorganisasjoner og pårørendeforeninger gir tilbud til både brukere og pårørende. 

3.4 Frivillighet innen tjenesteområder for barn/unge 
Tjenesteområdet Levekår yter helse- og omsorgstjenester til barn og unge gjennom 
hjemmetjenester, avlastningstilbud, barnebolig, rehabilitering og tjenester fra NAV. Det er en 
målsetting at bruker skal ha mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 
gjennom tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne. 

De fleste barn og unge opplever frivillig innsats gjennom ordinære kultur og fritidstilbud. For 
brukere som har behov for bistand og ikke kan benytte seg av det ordinære tilbudet er det 
behov for at tjenestene er bevisst samarbeid og bestilling av oppdrag til frivillig sektor. 
Innenfor tjenesteområdene er det i tillegg pårørendegrupper i regi av ulike lag og foreninger. 

3.5 Frivillighet innenfor tjenesteområde flyktning/asylsøker 
Målsetting er at flyktninger og asylsøkere skal oppleve sunn integrering og meningsfull 
hverdag. 

Dette gjøres i dag med blant annet samarbeid med KIA, Røde Kors, Frivilligsentralen, 
pårørendegrupper og ulike menigheter. 

4 Hovedutfordringer, strategier og tiltak 
For å kunne stimulere til økt frivillighet må rekruttering, mottak, oppgavefordeling, 
koordinering og oppfølging integreres i virksomhetene som en måte å jobbe på. Dette krever at 
det tilføres ressurser. 

4.1 Organisering 
All frivillig innsats ytes på den frivilliges premisser. Den frivilliges ønsker og muligheter er 
styrende for den innsats som gis og det er behov for oppfølging og ivaretakelse av den frivillige. 
 
En gjennomtenkt og kompetent organisering er en av suksessfaktorene for å sikre økt 
frivillighet. Frivillige må rekrutteres, motiveres, opplæres og ivaretas. Frivilligsentralen mottar 
henvendelser fra frivillige og henviser videre til aktuelle enheter som har meldt inn behov. I 
andre tilfeller kobles frivillig direkte til enheten. Det er behov for å skape tilhørighet for de 
frivillige som yter enkeltvis innsats ved å etablere møteplasser i enhetene. 
 
Kultur og fritid har utarbeidet en database hvor rundt 300 lag og foreninger er registrert. 
Denne er tilgjengelig for innbyggerne på kommunens internettside.  
 
Strategi/Tiltak 

Strategi for frivillighet versjon 01- 10.11.14  Side 7 av 12 



• Hver enhet skal oppnevne en ressursperson som har ansvar for de frivillige og oversikt 
over behovene. Det vil være hensiktsmessig at ressurspersonene har et felles nettverk 
og at dette etableres i løpet av våren 2015.  

• For bo- og aktivitetssentrene anbefales at det alltid er en ansatt til stede som har et 
spesielt ansvar for de frivillige. 

• Samarbeid og dialog med andre tjenesteområder (Sunn By, Kultur) om oppdatering av 
databasen med oversikt over frivillige lag og organisasjoner. Dette samarbeidet starter i 
2015. 

4.2 Rekruttere og beholde 
Godt og systematisk samarbeid med frivillige samt god oppfølging av de frivillige ressursene er 
nødvendig for å gi anerkjennelse og motivasjon for innsatsen. Det kan oppleves som høy 
terskel å ta initiativ til å melde seg som frivillig. Det må settes inn tiltak for å nå eksempelvis 
pensjonister og andre som sitter hjemme og er usikre på hva de kan gjøre og hvor de skal 
henvende seg. Personer, lag og foreninger som henvender seg til enhetene med ønske om å 
bidra må møtes med en åpen og inviterende holdning, ivaretas og igangsettes med aktuelle 
oppdrag.  
 
Det kan være utfordrende å rekruttere frivillige og nå ut med riktig informasjon til rett 
mottaker. For at innsatsen skal være hensiktsmessig er det nødvendig å identifisere behov hos 
tjenestemottaker samt ønsker hos den frivillige. 
 
Det er nødvendig å gi en forståelse av hva frivillighet er ved å vise til gode eksempler på hva 
det kan innebære. Det er viktig å konkretisere aktuelle oppdrag og vise til hvor frivillige kan 
henvende seg.  
 
Teknologiske løsninger kan forenkle samhandling mellom frivillige og tjenestemottakerne. (Jfr. 
strategi for velferdsteknologi) 
 
Strategi/Tiltak 

• Kommunens besøksteam må inkludere informasjon om frivillighet og hvor man kan 
henvende seg. 

• Levekår skal samarbeide med andre tjenesteområder for utvikle helhetlig og lett 
tilgjengelig informasjon om frivillighet. Dette gjøres ved å innhente erfaringer fra andre 
kommuner og videreutvikle dagens elektroniske informasjon.  

• Det må legges til rette for større mulighet for fleksibilitet og valgfrihet i forhold til 
organisering av frivillig innsats. Kommunen må se på mulighet for å utvikle eller teste 
ut en applikasjon som kan lette samhandling om frivillig innsats og aktuelle oppdrag. 
Det skal nedsettes en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal lage en oversikt over hva en 
mulig applikasjon skal inneholde.  Idefasen skal være ferdig innen 2016.  
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• Bo- og aktivitetssentrene må ha en bevisst holdning til frivillig innsats ved 
ansvarliggjøring av den enkelte ansatt, og ha øremerkede personer til å ha ansvar for de 
frivillige ved aktiviteter og arrangement.  

• Enhetene må bruke allerede eksisterende informasjonskanaler slik som Leirgauken og 
liknende til å spre informasjon om enheten og behov for frivillig innsats. Sandnes 
eldreråd kan være en viktig ressurs for å spre budskap til pensjonistforeninger m.m. 

• Enhetene bør profilere seg og sitt behov for frivillig innsats. Dette kan gjøres på 
utradisjonelle arenaer (som for eksempel «FRI i Sandnes» i regi av Kultur&Fritid) og i 
nærmiljøet.  

• Interaktiv skjerm på bo- og aktivitetssenter med informasjon om ulike aktiviteter ved 
senteret og kontaktinformasjon for frivillige. Utstyr skal være installert i alle bo- og 
aktivitetssenter samt Mestringssenteret i løpet av 2015. 

• Se på muligheten for at frivillige kan følge opp brukere etter at hverdagsrehabilitering 
avslutter en avtalt treningsperiode. 

4.3 Kompetanseutvikling 
Tanken om frivillighet og hvordan frivillig innsats kan benyttes må integreres på avdelingsnivå. 
Det må drives aktivt holdningsarbeid blant ansatte i forhold til hva frivillige kan bidra med og 
hvordan tjenestene kan ivareta de frivillige best mulig. 
 
Det er etablert nasjonale videreutdanningstilbud innen koordinering og samarbeid med 
frivillig sektor. 
 
Strategi/Tiltak 

• Det må gis tilbud om oppfølging/utdanning av flere ressurspersoner i enhetene. Det 
skal etterstrebes at minst 10 ansatte i Sandnes i Levekår skal delta på aktuelle 
tilgjengelige studier i strategiperioden. 

• De frivillige må tilbys systematisert mottakelse med grunnleggende informasjon og 
opplæring ved behov. Det må tilbys fagkvelder for de frivillige innenfor relevante tema. 
Dette bør arrangeres i aktuell enhet, men samtidig kan man tenke samarbeid på tvers 
av enhetene med tanke på kompetanse, temakvelder, sosiale aktiviteter.  

• Systematisk bruk av metoden aktivitetsdosetten2 for beboere i sykehjem og involvering 
av frivillige i denne sammenheng. 

• Tiltakene skal innarbeides i enhetenes kompetanse-/opplæringsplaner fra 2015. 

2 www.aktivitetsdosetten.com 
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4.4 Etiske utfordringer  
Kommunen har ikke styringsrett over de frivillige på lik linje med kommunalt ansatte.  Dette 
innebærer utfordringer i forhold til taushetsplikt og personvern, samt i enkelte tilfeller krav 
om vandelsattest. 

Det må dermed gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle av hvem skal yte tjeneste til hvem og 
om det skal ytes av kun en frivillig eller sammenstilling av ansatte og frivillige. 
 
Strategi/Tiltak 

• Tjenestene må gjennomføre etiske refleksjoner og henvise til etiske retningslinjer i 
dialog med den frivillige. Det er hensiktsmessig å bruke metoden i oppfølging av den 
frivillige. 

• Avlastningstjenesten bør utarbeide rutine for å gi standardinformasjon til foreldre og 
pårørende om at en benytter seg av frivillige til kulturelle arrangement og 
fritidsaktiviteter. 

• Enheten kan be om vandelsattest fra personer som skal drive frivillig innsats som 
innebærer et tillits – eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med 
utviklingshemming.  

4.5 Samarbeid med andre aktører. 
Frivillig innsats er sektorovergripende og omfatter hele kommunen. En ser at det kan være 
uklare grenser opp mot ansvarsområder.  Det har vist seg hensiktsmessig å sette fokus på bedre 
samarbeid på tvers av tjenesteområder, men per nå begrense til å gjelde helse, sosial og 
omsorgstjenestene i Levekår. Kultur og fritid og Sunn By er aktive innenfor kommunens 
samarbeid med frivillige og vil være naturlige samarbeidspartnere. 
 
Strategi/Tiltak  

• «Give a day» er eksempel på frivillig arbeid initiert av næringslivet. Næringslivet tilbyr 
å gi et samfunnsnyttig bidrag/innsats. Det gjelder særlig bedrifter tilknyttet Sandnes 
som ved et slikt bidrag kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Næringslivet oppfordres 
på Frivilligsentralens nettside til å ta et initiativ. Enheter som allerede har etablert 
kontakt oppfordres til å videreføre dette. Per i dag er det ikke nok kapasitet til en 
utvidet oppfølging av dette. 

• En systematisk oppfølging av frivillig innsats inn mot alle tjenestene krever en egen 
koordinatorstilling. Koordinatorstillingen må i tillegg ha oversikt over mulige aktuelle 
oppdrag i kommunen, koordinere og veilede, være pådriver og holde tak i de ulike 
tiltak.   

• Strategi for frivillighet i Levekår kan brukes som utgangspunkt for utarbeidelse av en 
overordnet plan for hele kommunen. 
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4.6 Tilskuddsordninger for organisasjoner som driver frivillig arbeid 
Frivillige lag og ideelle organisasjoner bidrar til å utfylle kommunale velferdstjenester og er 
viktige aktører i et utvidet helsebegrep. Kommunen fordeler tilskudd til større aktører som 
yter tjenester som grenser til de kommunale oppgavene. Det er i vurderingen lagt vekt på 
lokale tiltak som støtter opp under innsatser der det ligger sterke statlige føringer. Tiltak til 
rusavhengige og pårørende prioriteres ved fordelingen, samt de organisasjonene kommunen 
har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med. Videre prioriteres forebyggende tiltak, tidlig 
intervensjonstiltak og tiltak som rettes mot innvandrere. 
 
Tilskuddsordningen er basert på søknadsprosess og godkjenning av Bystyret. For å sikre en 
rettferdig fordeling og målrettet satsing innenfor de områder kommunen ser nytteverdi for 
innbyggerne og tjenesteområdene, er det behov for å standardisere søknadsprosessen.  

Tilskuddsportalen er en portal som Sandnes kommune abonnerer på og som har over 1800 
tilskuddsordninger innenfor tilskudd, fond og legat på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Strategi/Tiltak 
• Tildelingsreglene søkes harmonisert. Forslag til endringer legges frem for politisk 

behandling i løpet av planperioden. 
• Tilskuddsportalen kan være aktuell som hjelpemiddel til å finne alternative 

tilskuddsordninger for frivillige lag og organisasjoner. 

5 Evaluering 
En statusrapport vil bli lagt frem annethvert år.  

Strategi for frivillighet versjon 01- 10.11.14  Side 11 av 12 

http://tilskudd.scan4news.com/login


Kilder: 
Lov om folkehelsearbeid 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
Meld.st. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 
Høringsutkast for kommuneplan Sandnes 2015-2030 
Mandat for plan for integrering og inkludering i Sandnes 
Rusmiddel politisk handlingsplan 2012-2019 
Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019 
Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 
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