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Innledning 
Gausdal Frivilligsentral er kommunalt eid, med kontor tilknyttet kommunehuset. Flytting til 
nye Gausdal Arena skal foregå i 2013.  
Sentralen har vært i drift siden mai 1996. Sentralen har en person ansatt i 100 % stilling. 
Frivilligsentralen er direkte underlagt kommunalsjef Brit-Olli Nordtømme. 
Frivilligsentralen har et styre bestående av 7 styremedlemmer inklusive styreleder, og to 
varamenn som møter fast på alle styremøter. 
 
Studenter 
I november hadde vi 7 studenter fra sosionomutdanningen på Høyskolen på Lillehammer, 
som kom for å lære om frivillig arbeid i ei uke.. De ble delt opp i grupper, eller to og to og 
deltok på de aktiviteter som frivilligsentralen i Gausdal utøver. Etter denne praksisperioden 
skrev studentene en rapport om frivilligsentralen i Gausdal som en del av studiet sitt, og 
sluttet med en presentasjon for de andre studentene på kullet.  
 
Studentene var veldig fornøyde med de frivillige som tok dem med på aktiviteter, og har i 
ettertid skrytt av tiden her. 
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ÅRSMELDING FRIVILLIGSENTRALEN I GAUSDAL  2012 
 
 
Årsverk og frivillige 
Det er fra og med 2011 ikke krav om å regne antall timer utført av frivillige for å motta 
tilskudd fra Kulturdepartementet, og  alle  har dermed ikke levert oversikt over hvor mye 
som er utført av frivillig arbeid.  Vi har fått inn noen timeskjema fra frivillige, og kan ut fra 
dette anslå hvor mye tid som er medgått. For året 2012 er anslaget ca 5 årsverk som 
tidligere år. 
 
Det som er viktig, er hvor mange frivillige vi har tilknyttet Frivilligsentralen i Gausdal, og pr 
31.12.12,  var det 88 registrerte. Antall brukere er det vanskelig å anslå, men at mange får 
bistand og hjelp fra frivillige er sikkert. Vi har på omsorgssentra og bofellesskap alle som får 
besøk av handletrallene. Det er ca. 50 brukere som får tilkjørt mat, samt får et besøk hver 
uke. Vi har også mange besøksvenner som gjør en særdeles viktig innsats. 
I tillegg kommer også ledsagerne som følger brukere på sykehjem, omsorgssenter og 
hjemmeboende til lege, tannlege og sykehus. Disse har også mange oppdrag for flere 
forskjellige brukere i løpet av året. 
 
Formidling av oppdrag 
Småjobbsentralen drives med eget styre. Frivilligsentralen videreformidler kontakt til dem, 
for brukere som kontakter Frivilligsentralen. 
 
Vi har også hatt noen oppdrag som ikke har gått gjennom Småjobbsentralen, som da er 
utført på frivillig basis. Det dreier seg om snømåking og hagearbeid med mer. 
 
 
Styreaktivitet 
Styret har i løpet av 2012 hatt  8 styremøter,  og har behandlet til sammen 44 saker. 
 
Styret har deltatt i diskusjoner vedrørende sentralens aktiviteter og tiltak, økonomi og 
enkeltsaker.   
 
På regionkonferansen for Frivilligsentraler  i region 1 (Akershus, Hedmark, Oppland og 
Buskerud) deltok styreleder Edel Kvisberg, styremedlemmene Deborah Strutt og Marit 
Ødegaard. 
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Styret 2012-2013    Valgt 
Styreleder: Edel Kvisberg   (2012)   (på valg 2013) 
Styremedl.: Odd Magnar Johansen (2011)    (på valg 2013) 
  Arve Bergum   (2012)   (på valg  2014) 
  Else Kalstad    (2010)   (på valg 2013) 
  Deborah Strutt   (2012)    ( på valg 2014) 
  Marit Flutuen Ringen     (politisk valgt fra des 2011) 
  Bjørg Linn   (2012)   (repr for PLO) 
 
Varamedl.: Gerd Evensen    (2012)   (på valg 2013) 
  Marit Ødegaard   (2012)   (på valg 2013) 
  Inge Kampesveen     (politisk valgt fra des 2011)
   
 
Valgkomite: Ole Owren   2010-2013 
  Kirsten Bråten   2011-2014 
  Aase Steinbakke  2012-2015 
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Aktivitetsoversikt 2012 
 

Enkelttiltak og arrangementer frivillige har deltatt på.. 
 

• Stoppested Verden – tur til Hamar i juni. 
Dette er et internasjonalt arrangement for hele familien på jernbanemuseet på Hamar. 
Frivilligsentralen satte opp buss, og det var i utgangspunktet et gratis tilbud til 
barnefamilier i Gausdal. V i hadde god plass på bussen, så vi inviterte også med 
ungdomsklubben, voksenopplæringen og andre interesserte bl.a personer tilknyttet 
GAVO. Totalt var vi 25 personer som dro til Hamar den2 juni 2012 i strålende vær. Blant 
ungdommene fra ungdomsklubben var det noen jenter som danset  på ei scene der. Det 
var internasjonal mat, og alle fikk utdelt gratis matbong og kunne kjøpe det de ville. 
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• «Stjernestøv, ballongraketter og den usynlige verden» var tema da Forskerfabrikken i 
samarbeid med Frivilligsentralen i Gausdal arrangerte sommerskole for barn 4-6 klasse i 
sommerferien. Ungene lærte mye de kan ta med seg videre i livet. Alle ungene fikk hvert 
sitt mikroskop til odel og eie. 
 
Frivilligsentralen fikk økonomisk støtte fra Gausdal Lions, Follebu bruk og Gausdal Bruvoll 
sag for å kunne gjennomføre tiltaket 
 
Det var 15 barn som deltok på sommerskolen, og ut fra evalueringen fra barn og foreldre 
etter endt kurs, var dette noe som de aller fleste var veldig fornøyd med. Frivillige fra 
frivilligsentralen og barn- og familieetaten serverte frokost og lett middag hver dag før og 
etter sommerskolen.   
 

                                                             

 
     Hele gjengen samlet, her har de lært de fysiske lovene for å    
 lage vippehuske. 

 

 
Å lage såpebobler i alle former og fasonger er moro! 
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• Svatsumdagene 
Frivilligsentralen deltok på Svatsumdagene med stand og utstilling av strikkeprodukter 
produsert av strikkegruppa. Både styreleder, daglig leder og frivillige var med denne 
dagen. 
 

 
• Gausdalsdagen 

Frivilligsentralen hadde stand sammen med kommunen. Her informerte vi om 
Frivilligsentralen, og solgte og loddet ut strikkeprodukter fra Frivilligsentralens 
strikkegruppe. Overskuddet av dette salget går til Frelsesarmeens julegryte. 
 

• Eldredagen på kulturhuset. Arrangør var eldrerådet, og frivillige deltok med servering 
og praktisk hjelp. 
 

•  Julebord på Follebu omsorgssenter.  Tilrettelegging, servering og hjelp underveis 
 

 

• Nissefest for alle på GAVO 
Frivilligsentralen stilte med Nissefar, ei nissekjerring, en trekkspiller/sanger. Vi serverte 
grøt og spekemat, og nissen kom med pakker til alle sammen. Til slutt ble det kaffe, 
pepperkaker og allsang. Vi ble ønsket velkommen tilbake til neste år. 
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Faste tiltak 2012 

De faste tiltakene utgjør grunnstammen i vår aktivitet, og her følger en liten oversikt over 
disse i 2012. 
 

Matpakking og ombringing en gang i uka 
Dette tilbudet utføres av frivillige, som både fordeler den ferdigpakkede maten i kjølebager, 
samt bringer den ut til matkundene. Det er femten frivillige  som deltar aktivt her, i tillegg 
har vi vikarer som står parat. Sjåførene har faste roder, og de gir seg god tid til å snakke med 
sine matkunder slik at det også blir et sosialt besøk. 
De gjør alle en uvurderlig innsats for Gausdal kommunes innbyggere.  

 
Strikkegruppa 
Ca. 10 – 15 damer møtes til strikking og sosialt samvær hver 14 dag. I månedskiftet nov/des 
arrangerte  vi julemesse over alle flotte strikkeplagg som var produsert i løpet av året.  Det 
var også trekning av gevinster vi hadde solgt lodd på under Gausdalsdagen. 
 
Alle produktene ble stilt ut i kulturkafeen, og det ble mye salg. Overskuddet, ca. kr. 5200,- 
ble overrakt Frelsesarmeens julegryte, samt at de også fikk alt som ikke ble solgt til 
julegaver.  
 

 
 
Strikkegruppa er en sosial møteplass for alle som har lyst til å være med, både med og uten 
strikketøy. Frivilligsentralen kjøper inn garn, og damene strikker. 
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Handletrallene ved Forset- og Follebuomsorgssenter, samt bofellesskap 
Dette er et kombinert besøks- og handletilbud for beboerne ved Follebu omsorgssenter, 
Forset omsorgssenter og Flatland bofellesskap. Handletralla går en gang i uka, og drives av 
faste frivillige. Tilbudet er godt innkjørt, og har blitt et hyggelig innslag for beboerne.  
 

Besøksvenner 
Flere nye besøksvenner har tilkommet i 2012. De fleste besøksvennene er koblet til eldre 
som fortsatt bor hjemme, men noen går også på institusjonene til enkeltpersoner der.  
Å være besøksvenn er å bruke tid på noen som er ensomme, som har bedt om å få noen som 
kommer på besøk. Frivilligsentralen har et godt samarbeid med pleie- og omsorgstjenesten 
og tildelingskontoret i dette arbeidet. 
 

Ledsagertjeneste 
Ledsagertjenesten er tilbud om følge til lege/ tannlege eller andre avtaler hvor brukeren ikke 
greier/orker å reise alene. Tilbudet er knyttet til Follebu og Forset omsorgssentra, og er et 
etterspurt tilbud. Den trygghet disse ledsagerne gir er uvurderlig for den enkelte bruker. Den 
er også viktig for institusjonene brukerne bor på, idet personalet ikke trenger å gå fra sitt 
ordinære arbeide for å følge brukeren. Ledsagerne følger også hjemmeboende. Vi har en 
trofast stab ledsagere. 
 

Bibliotekverter 
Dette er en helt ny gruppe frivillige, som har startet opp i forbindelse med flytting av 
biblioteket fra kommunehuset til Gausdal Arena. De fikk sin spede start da biblioteket åpnet 
medio desember. 
 
Oppgavene til bibliotekvertene er å hjelpe til på arrangement, eller når det er behov for det. 
De skal være et supplement til den ordinære driften. 
 
«Linerla» 
Dette er ei gruppe/møteplass for yngre uføre og langtidssykmeldte, eller som av andre 
årsaker har falt ut av arbeidslivet,  mellom 18 og 55 år. De møtes en gang i uka for å ha en 
positiv aktivtet sammen, og støtte hverandre. De har møttes for å gå tur, trimme, skravle 
osv. 
 
Gruppa begynte sakte men sikkert å finne sin form i 2012, men har sett fram til at 
Frivilligsentralen får egne lokaler på Gausdal arena i 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 

Datakafe  
 

 
Datakafe med besøk av studenter fra HiL som ville lære om frivillig arbeid. 
 
Ivrige frivillige arrangerer datakafe hvor det var åpent for alle uansett  
ferdighetsnivå. Det er Jon Ødegaard, Deborah Strutt og Odd Magnar Johansen som har vært 
lærere på treffene som har foregått på Fjerdum skole. Alle samlingene har en datadel og en 
sosialdel med kaffe og prat. Datakafeen har holdt det i gang hver torsdag med opptil 7 -8 
deltagere.  
 
 
 

Praktisk hjelp 
Noen har faste hjelpere som kommer til bestemte tider eller ringes ved etter behov. Utover 
dette formidler vi fortsatt noen enkeltoppdrag.  
 
 

 

I tillegg er det betydelig frivillig arbeid som utøves av Frivilligsentralens 
frivillige uten at det rapporteres inn «Det er jo så lite…….» svares det da vi 
spør. 
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Tiltak for de frivillige = lønn for innsatsen som frivillig 

• ”Nytt” – nyhetsbrev med informasjon om aktiviteter og tiltak for Frivilligsentralen og våre 
frivillige,  ble sendt ut  i juni og september. I tillegg ble program for Den kulturelle 
spaserstokken sendt ut vår og høst. 
 

• Sommertur til Brimi sæter  (. 45 deltagere.) 
Alle frivillige ble invitert med på tur til Brimi Sæter i Lom. Det var anledning å ta med seg 
ledsager (mot selvkost). Vi var 45 personer som reiste fra Gausdal onsdag 4 juli. Første 
stopp var Galleri Rusten, hvor vi serverte kringle og kaffe mens de som hadde lyst til det 
kunne se seg om i galleriet. Vi tok veien videre og stoppet for kaffe og «lapper» på 
Haugseter fjellstue ved Vinstervatnet. Da klokka nærmet seg 15.30 ankom vi Brimi sæter 
og ble tatt godt imot av vertskapet. Her ble servert rømmegrøt, spekemat, dessert og 
kaffe. Under maten underhold Brimi med felespell. Det ble tid til handel i butikken på 
sætra, og en rusletur utenomdørs. Vi var tilbake i Follebu kl 20.30 etter en lang og 
innholdsrik tur. 
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• Julebord for frivillige ble arrangert på Kulturhuset  
Formannskapet var oppfordret til å stille som som frivillige servitører på årets julebord, og 
fire av formannskapets medlemmer stilte til innsats sammen med styret i 
Frivilligsentralen. 

 
Styret og formannskapet serverte alle de 70 frivillige (og ledsagere) gløgg og ønsket alle 
velkomne i døra. Det ble servert julebuffet med div julemat, og multekrem, kransekake og 
kaffe til dessert.  

 
Olav Olstad holdt en tale fra formannskapet og takket for at de fikk komme. 

 
En trivelig kveld med mye god mat og drikke, dans og underholdning til musikk og sang av 
Knutrud og Sørum. Frivilligsentralen har fått mange og positive tilbakemeldinger i 
etterkant. 

 
 

 
 Jan Toft holder takk for maten talen. 
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Daglig leder har deltatt i følgende aktiviteter 2012: 
• Sekretær på 8 styremøter i Frivilligsentralen med 44 saker behandlet. 
• Møter med ulike kommunale etater og instanser. 
• Møter med frivillige samarbeidspartnere, lokale lag og foreninger samt enkeltpersoner 
• Er nettverksleder for nettverk for daglig ledere av frivilligsentraler (15 stk) i Vest-Oppland. 

Dette innebærer å planlegge nettverksmøter, samt delta i ei basisgruppe med 8 andre 
nettverksledere i region 1 (Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud) for å planlegge 
regionkonferanse for frivilligsentralene 

• 4 basisgruppemøter. 
• 4 nettverksmøter for ledere av  frivilligsentraler i Vestoppland. 

• Regionkonferansen for Frivilligsentraler på Olavsgård, Romerike 
• HKH= hurtig kartlegging og handling. En undersøkelse gjort  ang. bruk av hasj blant 

ungdom 15-25 år i Gausdal.  
• Deltager i kommunens SLT-gruppe = Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende 

tiltak. 
• Har tatt høyskoleutdanning i Helserett på  på Lillehammer 
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Frivilligsentralen som koordinator for Den kulturelle spaserstokken 
(DKSS) 
 
Målet for den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom 
kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og 
kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangrer og uttrykk. Midlene skal 
hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. 
(jmfr tildelingsbrev fra Kulturdepartementet) 

 
Frivilligsentralen v/styret har hatt det hele og fulle ansvar for søknader, rapportering og 
gjennomføring av DKSS i Gausdal kommune i 2012.  Kulturforum holdes orientert om 
aktiviteten. Det rapporteres om  aktiviteten til Kulturdepartementet årlig. 
 
Gausdal kommune v/Frivilligsentralen ble for året 2012 bevilget kr 80.000 til DKSS. 
 
I løpet av våren og høsten har det vært arrangert 13 arrangement i regi av Den Kulturelle 
Spaserstokken v/Frivilligsentralen og samarbeidspartnere. 
 
April:  Anne Marie Kvien spilte og sang på Heimly 
 
Mai:  Erindring, en forestilling som tar utgangspunkt i bufarsdagen og livet på 

stølen. Sang, dans og fortelling. Denne forestillingen ble vist både på Foreset- 
og Follebu omsorgssenter.l 

 
   Nina og Ola Fjeldet med Gausdal Spellemannslag underholdt på Jadratun 
 
Oktober: Eldredagen med kåseri av Johs. Harviken 
 

Teater Innlandet viste forestillingen “Skaff meg en synder» på Østre Gausdal 
Bygdehus. 
 
Anne Marit Knutrud og Thomas Sørum underholdt på Follebu- og Forset 
omsorgssenter. 
 
Amal Aden holdt foredrag i regi av Folkeakademiet i Gausdal 

 
November: Teater Innlandet viste forestillingen «Vesleblakken» på Follebu 

omsorgssenter. Her var også barn fra barnehagen i Follebu invitert. 
 
 Ola Fjeldet og Gausdal spellemannslag underholdt på Østre Gausdal Bygdehus 
 
 Førjulskveld med Anne Marit Knutrud og Thomas Sørum på Forset 

omsorgssenter. 
 
 Nina Fjeldet og Hans Hjelmstad hadde julekonserter på Follebu – og Forset 

omsorgssenter.  
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Oppsummering 
Året 2012 har vært positivt og produktivt. Vi har en solid base i våre allerede eksisterende 
tilbud, og noen nye som har kommet til. Vi har greid å opprettholde vår tidligere aktivitet, 
samtidig som vi har satt i gang prosesser for å planlegge hva vi skal satse på fremover.  
 
I desember ble flerbrukshuset ferdig, og vi kunne begynne planleggingen for et nytt år med 
nye muligheter. 
 
 
En stor takk til alle dere frivillige som gjør en positiv forskjell i hverdagen til mange 
mennesker. 
 
Uten frivillige, et fattigere Gausdal. 
 
Vi ser fram til et nytt år med glede, energi, begeistring og handlekraft! 
 
 
 
For styret 
 
 
 Gausdal 21.3.2013  Edel Kvisberg 
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FRIVILLIGSENTRALEN I GAUSDAL 

Regnskap for 2012 

 Tall i hele tusen kr  

Konto Konto (T) 
 Regnskap 

2012  
 Budsjett 

2012  
 Regnskap 

2011  

10101 Faste stillingshjemler Vital              455                  437  
               
326  

10301 Lønn ekstrahjelp                 -    
                     
8                    -    

10400 Overtidslønn                 -    
                     
0                    -    

10500 Annen lønn og trekkpliktige godgjørelser                42                    35                   32  

10509 Fast kompensasjon bilhold                 -                      20                    -    

10510 Trekk- og avg.pl. telefon 
                  
4                     -                       1  

10511 Trekk- og avg.pl. telfon, motkonto                 -4                     -                      -1  

10907 Pensjonspremie Vital                40                    38                   21  

10990 Arbeidsgiveravgift                75                    66                   53  

  Sum lønnsutgifter              611                  604  
               
433  

11001 Kontormateriell 
                  
1                    16                     0  

11002 Abonnementer og bøker 
                  
0                     -                       1  

11151 Mat/servering                58                     -                     50  

11152 Matvarer for videresalg (avg.pl) 
                  
0                     -                       8  

11153 Bevertning                47                     -                     36  

11200 Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenster 
                  
8                     -                       9  

11203 Diverse tiltak                10                     -                     25  

11206 Annet forbruksmateriell 
                  
2                    16                    -    

11208 Velferdstiltak ansatte 
                  
1                     -                       2  

11209 Velferdstiltak brukere                 -                       -                     15  

11214 Turer/ekskursjoner                 -                       -                       2  

11300 Post, banktjenester, telefon 
                  
2                     -                      -    

11303 Telefonutgifter - fasttelefon                 -                       -                       0  

11305 Telefonutgifter - mobil 
                  
9                     -                       2  

11401 Annonseringsutgifter                 -                       -                     13  

11402 Kopiering og trykking 
                  
3                     -                       3  

11403 Gaver/blomster ved representasjon 
                  
5                     -                       3  

11501 Kursavgifter 
                  
5  

                     
8                    -    

11504 Hotellopphold kurs 
                  
3                     -                      -    

11602 Godtgjørelse tjenestereiser                22                    15                     1  
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11651 Telefongodtgjørelse                 -                       -                       2  

11658 Konsulenthonorarer - oppgavepliktige                 -                       -                     39  

11704 Transport av brukere/elever                11                     -                       6  

11708 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige 
                  
1                     -                      -    

11851 Personforsikringer (ikke trekkpliktige) 
                  
1                     -                       1  

11901 Husleie                11                     -                       2  

11902 Intern fordelt husleie GAS                15                    15                   19  

11955 Andre gebyrer 
                  
0                     -                      -    

12002 Inventar                 -    
                     
2                    -    

12003 Utstyr 
                  
1                     -                      -    

12006 IKT-utstyr                 -                       -                       7  

12704 Konsulenttjenester                56                     -                       3  

13502 Betaling til andre kommuner                 -                       -                     10  

13706 IKOMM - kjøp av IT-tjenester 
                  
7                     -                       0  

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 
                  
7  

                     
8                   16  

14701 Støtte til private organsisasjoner 
                  
5                     -                       7  

14702 Overføringer til private                15                     -                     10  

14904 Midler til fordeling (adm.)                 -                       -8                    -    

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet                 -7                     -8                 -16  

  Sum andre driftsutgifter              300                    64  
               
276  

16201 Diverse salgs- og leieinnt. (avg.fritt)               -63                     -                   -58  

16290 Bilettinntekter (avgiftsfritt)                 -3                     -                      -    

16291 Billett- og inngangspenger               -11                     -                      -    

17001 Øremerkede statstilskudd            -435                -290               -374  

17007 Refusjon for kjørekostnader                 -4                     -                      -    

17701 Refusjoner fra private               -29                     -                      -9  

  Sum driftsinntekter            -545                -290               -440  

15504 Avsetning til bundne driftsfond                13                     -    
               
128  

19504 Bruk av andre bundne driftsfond                 -7                     -                   -46  

  Sum finansieringstransaksjoner 
                  
7                     -                     82  

  Netto drift 2012              373                  379  
               
350  

Overskudd i forhold til budsjett 2012 - avsettes til fond for senere år 

Utgjør for 2012 følgende beløp 
                  
6                   54  
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GAUSDAL FRIVILLIGSENTRAL 

Budsjett 2013 

Konto Konto (T) 
 Justert 
budsjett  

10101 Faste stillingshjemler Vital 
               
448  

10301 Lønn ekstrahjelp 
                   
8  

10400 Overtidslønn 
                   
0  

10500 Annen lønn og trekkpliktige godgjørelser 
                 
35  

10509 Fast kompensasjon bilhold 
                 
20  

10904 Ulykke- og Gruppl.fors.                   -    

10905 Ulykke- og Gruppeli.fors, motkonto                   -    

10907 Pensjonspremie Vital 
                 
46  

10990 Arbeidsgiveravgift 
                 
68  

  Sum lønnsutgifter 
               
625  

11001 Kontormateriell 
                 
16  

11151 Mat/servering                   -    

11153 Bevertning                   -    

11206 Annet forbruksmateriell 
                 
16  

11403 Gaver/blomster ved representasjon                   -    

11501 Kursavgifter 
                   
8  

11602 Godtgjørelse tjenestereiser 
                 
15  

11902 Intern fordelt husleie GAS 
                 
27  

12002 Inventar 
                   
2  

12003 Utstyr                   -    

12704 Konsulenttjenester                   -    

13706 IKOMM - kjøp av IT-tjenester                   -    

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 
                   
8  

14904 Midler til fordeling (adm.) 
                  -
6  

17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet 
                  -
8  

  Sum andre driftsutgifter 
                 
78  

16201 Diverse salgs- og leieinnt. (avg.fritt)                   -    

17001 Øremerkede statstilskudd              -320  

  Sum driftsinntekter              -320  

  Sum nette driftsbudsjett 2013 
               
383  
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