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Bakgrunn
Saken handler om videre organisering av Trysil Frivillighetssentral.
Kulturdepartementets retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler fra april 2014 har vært førende
for organisering av frivilligsentraler. I veilederen heter det; «I kommunalt eiet sentral er det
bystyret/kommunestyret som er formelt årsmøte, med dette ansvar og myndighet kan
bystyret/kommunestyret delegere til et underordnet organ,…..».
Kommunestyret i Trysil vedtok 28.04.15 å delegere denne myndigheten til Hovedutvalg for Helse og
omsorg. Det er derfor kommunestyret som har myndighet til å treffe andre beslutninger vedrørende
driftsform.
Fra 2017 er tilskuddet til drift av frivilligsentraler overført fra stat til kommune. Kulturdepartementets
retningslinjer er derfor ikke lenger gjeldende. Forutsetningen for tilskuddet er at kommunen har en hel
stilling som frivilligkoordinator. Det er videre nå opp til kommunen hvordan frivillighetssentralen skal
organiseres.

Vurdering
Organisering
Styret for Trysil frivilligsentral og frivillighetskoordinatoren ser at ved kommunalt eierskap er en
driftsform med eget styre lite hensiktsmessig, virker overbyråkratisert og med liten reell innflytelse, især
på budsjett. Styret og årsmøtet bør avvikles og frivillighetssentralen og frivillighetskoordinatoren bør
innlemmes i den administrative organiseringen i Trysil kommune.
Styret har også innstilt overfor årsmøtet at den nåværende styreform for frivillighetssentralen avvikles.
Samarbeid med frivillige lag og foreninger
Samtidig er styret opptatt av at det arbeides med å videreutvikle et godt og strukturert samarbeid mellom
frivillighetssentral og frivillige og lag og foreninger.
På landsbasis er det svært forskjellig hvordan frivilligsentraler er organisert. Siden KUDs retningslinjer
nå har falt bort, vil det føre til enda flere lokale variasjoner når det gjelder organisering, politisk
forankring og samarbeid med frivillige. Det er viktig å gjøre dette samarbeidet forutsigbart, og
frivillighetssentralen i Trysil er derfor opptatt av å utvikle retningslinjer for dette samarbeidet.
Det er viktig med et godt samarbeid med lag og foreninger. Det kan være ønskelig å opprette et
Frivilligråd sammensatt av representanter fra kommunale «råd» og noen lag og foreninger så som:
Representant fra Trysil idrettsråd
Representant fra Trysil Eldreråd
Representant fra Trysil ungdomsråd
Representant fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Representant fra Samarbeidsutvalg for helselagene
2 Representanter fra kulturorganisasjoner (kor/korps/historielag el)
Representant fra grendeutvalg
Representant fra menighetsrådene/kirkens diakoni
Representant fra pensjonistforeningene
Frivilligrådet kan ledes av daglig leders nærmeste leder. Sekretær er daglig leder for frivilligsentralen.
For å ivareta en dialog med flere lag og foreninger, kan det legges det opp til ca. 2 årlige møter der alle
lag og foreninger i Trysil blir invitert. Aktuelle temaer kan være hvilke utfordringer lag og foreninger har

og hva kommunen kan tilrettelegge for. Det kan også leies inn eksterne motivatorer, eller andre
fagpersoner ut i fra hvilke behov det er.
En kommuneplan for frivillighet ble ikke med i planstrategiarbeidet for inneværende periode. Man kan
tenke seg et frivillighets-perspektiv og en bevissthet om det sivile samfunns rolle utarbeidet i en felles
plattform. Det er f.eks. gode nasjonale erfaringer med å se frivilligheten i sammenheng med perspektivet
om folkehelse. Dette understrekes av at ressurs-kapitlet i oversiktsdokumenter for folkehelsen domineres
av aktiviteter av frivillige organisasjoner. Det bør derfor etter hvert, i samarbeid med frivilligråd og lag og
foreninger, utarbeides en plattform for hvordan Trysil kommune og samfunn tenker sammen om
frivilligheten og en plan for hvilke oppgaver Trysil frivilligsentral bør prioritere.

Konklusjon
Dagens organisering av frivillighetssentralen med eget styre og årsmøte opphører fra 01.08.17. Det må
kontinuerlig arbeides med å etablere gode samarbeidsarenaer for å sikre et godt samspill mellom
frivillighetssentralen og frivillige lag og foreninger. I en slik sammenheng er det naturlig å utarbeide en
felles plattform for dette samarbeidet og en plan for Trysil frivilligsentrals prioriterte oppgaver.

