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Utviklingen til Frivilligsentralene: 

• Idedugnad i 1990 -> 3 årig
prøveprosjekt 

• Stortingets ønske om varig løsning

• Fom 2020 øremerket tilskudd i 
kommunens ramme

=> Frivilligheten i Norge utgjør 5 % av BNP
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Frivilligsentraler skiller seg fra kommunal 
virksomhet og annen aktivitet i frivillige 
organisasjoners regi på flere måter:

• De skal være et bindeledd mellom kommunen og 

frivillig sektor og står selv ofte i en slags 
mellomposisjon.

• De skal være et supplement til offentlige 
tjenester, men ikke brukes for å utføre lovpålagte 
tjenester. 

• De skal stimulere til frivillig aktivitet, men ikke 
være i konkurranse med annen frivillig aktivitet i 
kommunen.



Midtre Gauldal Frivilligsentral

• Etablert 3. desember 2003

• 3 årig søknadsprosess

• Interimsstyre med Knut Tronvold i spissen, 
sammen med Lars Frisvold fra kommunen.

• Lag/forening/innretning – et bevist valg 

• Ansatte fom nov 2006

• Lokalisering; Sykehjemmet -> Aktiviteten -> 
GSK. Lokaliseringen påvirker driften. 
Frivillighetens år -> ta frivilligheten et skritt 
videre – frivillighetens hus



Kommunens rolle overfor 
frivilligsentralen:

• Kommunen søker og rapporterer
• Bidrar med lokal finansiering
• Overordnet/moderlig/interessert☺

• Fra bestiller til rettelegger



Frivilligsentralenes visjon:

• «Sammen skaper vi gode og 
inkluderende lokalsamfunn»

Gjennom

• «Møte mellom mennesker»

= Kaospiloter vha LOLL
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Aktive sammen - pilotprosjekt:

• Målgruppe: Barn og unge og deres 

familier som av ulike årsaker sliter, eller er 
i fare for å slite, med å finne seg til rette i 
samfunnet, og som opplever ensomhet og 
isolasjon pga deres sosiale eller 
økonomiske situasjon. 

• Overordnet -> Fritidserklæringen 

7. juni 2016

Bygger på artikkel 31 i FN`s
barnekonvensjon;
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• Alle barn, uavhengig av 
foreldrenes sosiale og 
økonomiske situasjon skal ha 
mulighet til å delta jevnlig på 
minimum 1 organisert 
fritidsaktivitet sammen med 
andre barn.
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Metodens to formål:

• 1. Å gi frivillige organisasjoner og 
kommuner, et verktøy for å 
organisere samarbeidet omkring 
sosial tilhørighet for sine innbyggere. 
): Samarbeid mellom offentlig og 
frivillig sektor satt i system

• 2. Å vise hvordan frivillige kan arbeide 
for å gi støtte til å etablere og 
opprettholde tilhørighet i sosiale 
nettverk.

• https://aktivesammen.no/

https://aktivesammen.no/


Alle Med:

• ALLEMED er et gratis nasjonalt 
verktøy som skal gjøre det lettere å 
inkludere alle barn og unge i 
fritidsaktivitet, uavhengig av familiens 
økonomi. Verktøyet brukes til å skape 
diskusjon og finne gode løsninger på 
hva som kan gjøres for å få alle med. 
Bli med og gjør en forskjell!

• https://www.allemed.no/

https://www.allemed.no/


• Midtre Gauldal Foreningsportal

–https://mg.frivilligsentral.no/

–https://mg.foreningsportal.no/

• 10. og 11. juni 2022

https://sykkelturen2022.no/
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Litt om mangt fra 2021;

• Frivillige timer på vaksinasjonssenteret; 
1030 timer

• Gapahuker ved Refsvatnet; mer enn 300 
timer

• Integreringstiltak; mer enn 800 timer

• Tiltak rettet mot eldre; mer enn 1700 timer



Vår viktigste ressurs:

FRIVILLIGE SOM TRIVES 
MED Å SKAPE AKTIVITET 
OG MED Å GI EI 
HÅNDSREKNING.



Frivillighet lever av 
lyst 
og dør av plikt!

28.02.2022 Frivilligsentralene 14



28.02.2022 Frivilligsentralene 15



28.02.2022 Frivilligsentralene 16



28.02.2022 Frivilligsentralene 17



28.02.2022 Frivilligsentralene 18



28.02.2022 Frivilligsentralene 19


