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SAMMENDRAG: 
Temamelding for Gausdal Frivilligsentral legges frem for kommunestyret til orientering. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Fra 1.1.17 utgikk Kulturdepartementas retningslinjer for Frivilligsentraler. Kommunestyret 
fattet i den forbindelse følgende vedtak 15.12.2016, i sak 0101/16:  

1. Vedtektene for Gausdal Frivilligsentral oppheves fra 1.1.2017, og Frivilligsentralen 
organiseres som en del av den ordinære virksomheten i Gausdal kommune.  

2. Det opprettes brukerråd for Gausdal Frivilligsentral i tråd med kommunens 
retningslinjer for dialogprosessen.   

3. Det fremlegges årlig en temamelding for kommunestyre om Gausdal frivilligsentral. 
 
Frivilligsentralen har et tredelt fokus: 

1. De frivillige 
2. De som mottar tjenester fra de frivillige 
3. De som bruker møteplassene 

 
Det er møteplasser forbeholdt de frivillige, men også åpne møteplasser for befolkningen. 
Tilbud opprettes etter behov.  
 
31.08.2017 i sak 48/17 vedtok kommunestyret Frivilligsentralen sin strategiplan for 2017 – 
2021. I planen beskrives seks fokusområder, med tiltak for driften:  
1. Samarbeid 
2. Rekruttering og motivering av frivillige 
3. Frivillig innsats i samfunnet 



  
 
 

  
 
 

 

4. Møteplasser 
5. Kompetanseutvikling 
6. Informasjonsarbeid 
 
  
VURDERING: 
For 2017 ble det ikke lagt frem noen temamelding for kommunestyret. Dette skyldes 
omorganisering av tjenestene innen kulturområdet i en egen enhet. Temameldingen for 2018 
inneholder derfor noen elementer fra 2017. For fremtiden vil temameldingen bli forelagt 
kommunestyret årlig på lik linje med andre årsmeldinger.    
 
Driften anses å være i tråd med vedtatt strategi for Frivilligsentralen. 
 
I 2018 ble det registrert 3220 frivilligtimer på Frivilligsentralen. I realiteten er tallet høyere, da 
det er frivillige som ikke registrerer sine timer. De frivillige sin innsats er et supplement til 
tilbudet det offentlige yter til kommunens innbyggere. Innsatsen rettes i stor grad mot eldre og 
hjelpetrengende, da dette tradisjonelt forbindes med frivilligsentralens område. Mange frivillige 
har også et ønske om å bidra på dette feltet. Frivilligsentralen prøver å ha hele befolkningen i 
Gausdal i fokus og gir tilbud etter etterspørsel. Den frivillige innsatsen baserer seg også på hva 
de frivillige ønsker å bidra med. Frivilligsentralen er i første omgang til for de frivillige.  
 
Gjennom årlig temamelding vil kommunestyret få god oversikt over frivilligsentralens arbeid. 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Kommunestyret tar temamelding for Gausdal Frivilligsentral til orientering. 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 10/19 den 12.02.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Kommunestyret tar temamelding for Gausdal Frivilligsentral til orientering. 


