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Skaun frivilligsentral skal i drives med daglig leder i 100 % stilling for å være 

kvalifisert for full statsstøtte fra Kulturdepartementet. I 2014 var frivilligsentralen 
drevet med Siri Grøttjord i 60 % stilling og Hege Segtnan i 40 % stilling. 

 
 

M Å L S E T N I N G 
 

 

Formålet til Skaun frivilligsentral er å være en lokalt forankret brobygger 
mellom engasjerte enkeltmennesker, det offentlige og lag og foreninger. 

 
Skaun frivilligsentral skal bidra til å styrke og fremheve frivillig innsats og 
nettverksskapende tiltak i Skaun kommune. 

 
 

O RG A N I S E R I N G 
 

 

Øverste organ for Skaun frivilligsentral er årsmøtet som består av 
kommunestyret, delegert til HOKU. I mellom årsmøtene får daglig leder 
sine instrukser fra styret. Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter. 
Skaun kommune bærer det daglige arbeidsgiveransvaret for 
frivilligsentralen. Skaun frivilligsentral er organisert under Kultur, fritid 
og frivillighet, hvor Edvin Langmo er enhetsleder. 

 

 

Styret har i perioden bestått av: 
Styrets leder: Erik Fenstad 
Styremedlemmer: Espen Lien Pedersen, Inger Bolme, Lene Meistad og 

Knut Rimol. 
Varamedlemmer: Ingvild Hegvik Wiggen, Møyfrid Ruud Halgunset og 

Helga Røhme 
 
 

Ø KO N O M I 
 

 

Skaun frivilligsentral ble i 2014 tildelt kr. 310 000,- i statstilskudd fra 
Kulturdepartementet, kalt KUD. Det kreves 40 % lokal finansiering av 
driften, dvs. for 2014 minimum kr. 207 000,-. Kommunestyret bevilget kr. 

353 591,- til drift av Skaun frivilligsentral for 2014. 
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Tilskuddet blir gitt på betingelse av at det primært skal gå til lønnsutgifter til 
daglig leder. Tilskuddets størrelse forutsetter primært at leder er tilsatt i 100 
% stilling gjennom hele året. 

 

 

Videre forutsetter KUD at hele tilskuddet, samt minimumsandel fra 
kommunen, til sammen kr. 517 000,- skal være anvendt ved årets slutt. Ved 
årets slutt viser regnskapet at sum totale utgifter er kr. 674 760,-, noe som 
tilsier at kriteriene fra departementet er innfridd. 
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Frivillige og samarbeidspartnere 
Pr. 31. desember 2014 var det omtrent 60 enkeltfrivillige (Natteravner og 
TV- aksjonen ikke medregnet) tilknyttet Skaun frivilligsentral for forskjellige 
type oppdrag. De har bidratt med alt fra diverse enkeltoppdrag, 
ledsagertjeneste, handleturer, bingohjelp, teaterturer og andre arrangement. 

 

 

Av aktiviteter som vi kan trekke frem spesielt for 2014 kan vi nevne feiringen 
av Grunnlovsjubileet her i Skaun. Frivilligsentralen var utpekt av 
kommunestyret til å tiltre komitearbeidet, og vi var således med på hele 
prosessen fra planlegging til gjennomføring av arrangementet.  På selve 
arrangementet den 7. mai 2014 kom det ca. 500 tilskuere i Skaunhallen, noe 
som vitner om at vi traff med programmet denne kvelden. 
 

Vi kjører fortsatt ”Datakurs for seniorer” sammen med Skaun HLF og med 
bistand fra elever ved Skaun ungdomsskole. Dette er noe vi har funnet en 
god form på, og som vi ønsker å fortsette med så lenge det finnes behov. Vi 
får veldig gode tilbakemeldinger på dette konseptet i fra kursdeltakerne. 
 
Samarbeidspartnere gjennom året er mange, og vi forsøker å finne så mange 
krysskoblinger som mulig for vi har sett at dette er ofte det som har størst 
ringvirkninger for flest mulig. Frivilligsentralen er en del av en større enhet i 
Skaun kommune, og vi har etter hvert en del faste prosjekt gjennom året 
som tar en del tid. Vi brukte også en del tid på å utarbeide Sektorplan kultur, 
en viktig felles sak for hele enheten i 2014. Dette dokumentet vil være 
førende for arbeidet i de neste fire årene. 

 

 
 
 



 

Vi har også i år hatt en finger med i spillet i valgfaget ”Innsats for andre” 
som ble startet i 2013 på Skaun ungdomsskole. Årets bidrag har gått mer 
på å være kontaktperson for aktiviteter enn som veileder.  Vi håper 
ungdomsskolen fortsetter med dette valgfaget, og at det kan bidra til å 
vekke interessen for frivillig innsats og organisasjonsarbeid hos 
ungdommer.  

 

Oversikt over aktiviteter/drift: 

 Koordinator for TV-aksjonen 2014 

 Seniorkurs i data 

 Besøkstjeneste 

 Følgetjeneste til lege, sykehus med videre 

 Handleturer 

 Bingo og andre aktiviteter 

 Koordinator ”Natteravnene” 

 Snømåking/hagearbeid 

 Samarbeidspartner ”Fløttardag” 

 Bidragsyter ”Vinterkulturuka” 

 Kurs/veiledning Tilskuddsportalen 

 Informasjonskanal for lag og foreninger 

 Støttespiller lag og foreninger   

 Jule- og påskeverksted for barnefamilier 

 Grunnlovsjubileet  

 Veileder/bidragsyter for valgfaget ”Innsats for andre” 

 Teaterturer for seniorer 
 
 
 
 

 
S TA T U S O G V E I E N V I D E RE  

 

 

Som tidligere nevnt vedtok kommunestyret Sektorplan for kultur den 
11.09.2014. Innholdet i planen vil være grunnlaget for vårt arbeid de neste 
4 årene. Et av hovedpunktene i planen for frivilligsentralen sin del er å 
synliggjøre frivilligsentralen som en naturlig samarbeidspartner for lag og 
foreninger. Når vi i 2014 koblet oss på Tilskuddsportalen1 så vil vi bruke 
denne bevisst for å komme i kontakt og pleie samarbeid og dialog mellom 
frivilligsentralen og andre lag og foreninger. Vi er opptatt av at lag og 
foreninger skal se oss som en støttespiller og en mulig samarbeidspartner, 
og ikke som en konkurrent om frivillige krefter. 

 

 

 
 

                                                           
1 Tilskuddsportalen er en nettbasert portal som skal lette arbeidet med å lete etter tilskuddsordninger. 
Kultur, fritid og frivillighet betaler abonnement for denne ordningen slik at lag og foreninger i Skaun kan 
knytte seg opp og benytte denne uten kostnad. 



 

 
 
 
Av andre ting å trekke frem spesielt er samarbeidet med Guri Berg Rørvik i 
Hjemmetjenesten som for tiden har ansvaret for prosjektet ”Aktive eldre”. 
Vi har i løpet av 2014 arrangert teaterturer i fellesskap, noe som har vært et 
veldig populært tiltak. Dialogen mellom frivilligsentralen og ”Aktive eldre” 
er hyppig og god – og vi ser at vi har godt utbytte av en tett kommunikasjon 
siden vi helt klart kan dra veksler på hverandre og målene vi arbeider mot. 
Det er viktig å ha med seg at man ikke alltid ser umiddelbare resultater 
innenfor dette området.  
 
Vi ser at det er nødvendig med en bevissthet rundt at det som ytes frivillig 

ikke nødvendigvis innebærer at det er gratis for samfunnet. Vi ser også at 

lokal forankring og lokalkunnskap er suksesskriterier for engasjement, og at 
kravet til kompetanse og innsikt til de som har en betalt jobb i dette feltet 
øker. Gråsonene for hva en frivilligsentral skal eller ikke skal drive med er 
mange – og dette er en stadig tilbakevendende problemstilling som det må 
drøftes og reflekteres rundt kontinuerlig – og gjerne sammen med 
eventuelle samarbeidspartnere. 

 

 

Vår egenart består fortsatt av at vi har kort vei fra tanke til handling, har god 
kjennskap til hva som rører seg i nærmiljøet, samt engasjerte og ivrige 
frivillige som gløder for sitt lokalsamfunn. Vi opplever mange 

suksesshistorier, men vi har også områder der deltakelse krever langsiktig 

tilrettelegging for at man skal kunne si at man har lyktes.  

 
I tillegg til lokal forankring og lokal tankegang, forsøker også 
frivilligsentralen å tenke samarbeid på tvers av kommunegrenser. Vi ser at 
det kan ligge muligheter i mer samarbeid med sentraler i kommuner nært 
oss, som Melhus, Orkdal og Meldal for eksempel. Vi deltar for tiden i en 
arbeidsgruppe for sentralene i hele Sør-Trøndelag som handler om 
rekruttering og ivaretakelse av eldre frivillige i hele fylket. 

 

Uansett hvordan man snur og vender på det, så er det den frivillige som er 
frivilligsentralens viktigste ressurs. Derfor er frivilligsentralens viktigste 
arbeidsoppgave å ta vare på den frivillige. I 2015 ønsker vi å fokusere mer på 
oppfølging og styrking av den enkelte frivillige, samt å legge til rette for flere 
sosiale sammenkomster for de frivillige.  

 

 
 

 

Skaun frivilligsentral 09. februar 2015 
 

 

Daglig leder Styrets leder 
 
 
 

Siri Grøttjord Erik Fenstad 


