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1 INNLEDNING 

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

kvalifisert for full statsstøtte fra Kulturdepartementet. I 2015 var frivilligsentralen 
drevet med Siri Grøttjord i 60 % stilling fram til og med 30. juni og Hege Segtnan i 
40 % stilling til og med 30. juni. Fra og med 1. juli var daglig leder Siri Grøttjord 
tilbake i 100 % stilling mens Hege Segtnan fortsatte i 20 % stilling til og med 31. 
desember 2015. Sentralen var dermed drevet i over 100 % stilling totalt sett. 
Bakgrunnen for at Hege Segtnan fortsatte i 20 % stilling var at vi hadde fått ført 
over ubrukte lønnsmidler fra 2014. 

 
 

2 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. 
 

3 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 instrukser fra styret. Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter. 
Skaun kommune bærer det daglige arbeidsgiveransvaret for 
frivilligsentralen. Skaun frivilligsentral er organisert under Kultur, fritid 
og frivillighet, hvor Edvin Langmo er enhetsleder. 

3.1 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 
 

Høstens valg førte ikke til noen utskiftninger i styret. 
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4 Ø KO NOMI 

Skaun frivilligsentral ble i 2015 tildelt kr. 280 000,- i statstilskudd fra 
Kulturdepartementet, kalt KUD. Årsaken til et noe redusert tilskudd er 
at vi 2014 ikke drev i 100% stilling året igjennom. I stedet for å betale 
tilbake noe av tilskuddet for 2014, fikk vi redusert litt av 2015 i stedet.  

 

Det kreves 40 % lokal finansiering av driften, dvs. for 2014 minimum kr. 

187 000,-. Kommunestyret bevilget kr. 418 775,- til drift av Skaun 

frivilligsentral for 2015. 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. 467 000,- skal være anvendt ved årets slutt. Ved årets slutt viser 
regnskapet at sum totale utgifter er kr. 708 243,- - noe som tilsier at kriteriene fra 
departementet er innfridd. 

5 A K T I V I T E T 2 0 1 5 

5.1 Frivillige og aktiviteter 

Pr. 31. desember 2015 var det i overkant av 50 enkeltfrivillige (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. 
 

5.2 Oversikt over faste aktiviteter/drift: 

 Besøkstjeneste 

 Følgetjeneste til lege, sykehus med videre 

 Handleturer 

 Bingo og andre aktiviteter 

 Snømåking/hagearbeid 

 ”Fløttardag” 

 Kurs/veiledning Tilskuddsportalen 

 Informasjonskanal for lag og foreninger 

 Støttespiller lag og foreninger   

 Jule- og påskeverksted for barnefamilier 

 Veileder valgfaget «Innsats for andre» 
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5.3 Aktiviteter som vi vil trekke spesielt frem: 

Vinterkulturuka 

Frivilligsentralen bidrar med frivillige til rigging/nedrigging av større arrangement, 
samt med frivillige til gjennomføring av arrangement på institusjonene. I tillegg 
bruker vi tid på administrative oppgaver i forbindelse med uka – noe som 
innebærer blant annet markedsføring for egne og andres arrangement. Vi tenker 
også her – som i all annen aktivitet -  bevisst integrering. 
 

Fløttardag 

I 2015, som tidligere år, var frivilligsentralen delaktig i planlegging og 
gjennomføring av årets tiltak; utsending av velkomstbrev, Fløttardagsmøte og 
guidet busstur. 
 

Fredly folkehøgskole 

Samarbeid med bistandslinja på Fredly folkehøgskole om aktivitet på 
Rossvollheimen. Linja var også bidragsyter når frivilligsentralen var medarrangør 
for «Onsdagkveld på Rossvoll» 21. oktober med markering av «FN-dagen». Hele 
skolen bidrar i TV-aksjonen. 
 
TV-aksjonen 18. oktober 

I flere år har vi hatt god bistand fra Fredly folkehøgskole hvor mange av elevene 
stiller opp som bøssebærere. Dette er et samarbeid vi håper fortsetter – imidlertid 
er vi avhengige av gode og lokalkjente sjåfører for å kjøre elevene rundt. Dette er 
det kommunestyrets medlemmer som har brukt å gjøre. For å få til en god 
avvikling på TV-aksjonen er vi avhengige av at både faste og varamedlemmer til 
kommunestyret stiller opp, og det er vårt ønske at de skal innkalles denne dagen. 
 

Innsats for andre 

Dette året har mange elever fra faget både fra 9. og 10. trinn vært innom 

frivilligsentralen, bedt om veiledning og fått tips og kontaktinformasjon og 

oppfølging. Det virker som om frivilligsentralen har blitt et naturlig sted for 

ungdommen å ta kontakt når de vil realisere planer både gjennom valgfaget Innsats 

for andre og gjennom elevbedriftene– og det tar vi som et veldig positivt tegn. Vi 

har i tillegg vært inn i timene med orienteringer om frivillig arbeid og frivillig 

sektor. 
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Rossvolltunets venner 

Vi var i 2015 med på oppstart «Rossvolltunets venner» i samarbeid med Hjemmetjenesten 

v/Guri Berg Rørvik og Mildrid Kjevik. 

Videre vil vi fremheve samarbeidet med Guri Berg Rørvik i Hjemmetjenesten som 

særdeles fruktbart og nyttig også i 2015. Dialogen mellom frivilligsentralen og Guri har 

også i 2015 vært hyppig og god. Selv om prosjektet Aktive eldre nå er en saga blott så ser 

at vi har godt utbytte av en tett kommunikasjon siden vi helt klart kan dra veksler på 

hverandre og målene vi arbeider mot.  

5.4 Andre tiltak og aktiviteter gjennom året: 

 Praksisplass sosionomstudent Khandah Kyiani og ungdomsskoleelev Mathilde 

Forren-Vik. 

 Datakurs for seniorer i samarbeid med Skaun ungdomsskole og Skaun HLF 23., 

24. og 26. februar. 

 Påskeverksted for barnefamilier 28. mars 

 Guidet busstur i Skaun 21. april og 11. juni i samarbeid med Hjemmetjenesten 

 Teatertur «Sound of Music» 6. Mai 

 Rekrutteringskanal for frivillige til andre lag og foreninger/tiltak. 

 Støttespiller for initiativtakerne for å få «Mental helse Skaun» opp og gå igjen – 

de arrangerer nå treffkvelder annenhver torsdag på Årvak. 

 Second hand-marked for barn 17. Oktober – her var vi medarrangør sammen 

med en sammenslutning enkeltfrivillige. 

 Prosjekt «eldregarde.no» - et fellesprosjekt for alle sentralene i Sør-Trøndelag 

med sikte på å rekruttere eldre frivillige. Her har daglig leder sittet i 

arbeidsgruppen. Kampanje eldregarde.no ble lansert den 22. oktober 2015. 

 Allsang og dans på Rockheim – busstur 28. oktober. 

 Åpning Børsa skole og Rossvoll flerbrukshall 18. november; frivilligsentralen 

stilte med mange frivillige denne dagen som tok seg av bevertningen til alle 

besøkende på åpningsdagen. 

 Frivillig festaften med Pelle Sandstrak i Orkdal kulturhus – et samarbeid mellom 

Orkdal, Meldal og Skaun 25. november. 

 «Stopp vold mot kvinner» - bidragsyter på åpent møte i regi Børsa 

sanitetsforening 26. november. 

 Juleverksted 9. desember 
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5.5 Flyktningene og frivilligsentralens plass i mottak og integrering:  

Flyktningsituasjonen i 2015 påvirket også frivilligsentralen sitt virke. At 
frivilligsentralene er et sted hvor entusiasme, hjertevarme og kreativitet får utløp så 
vi også her. Enkeltfrivillige dannet organisasjonen «Skaun for Syria» som en 
håndsrekning til flyktningene – hvor frivilligsentralen har hatt en koordinatorrolle i 
innsamling, sortering og fordeling. I tillegg opprettet frivilligsentralen i kjølvannet 
av dette en facebookgruppe som heter «Omtanke i Skaun» - hvor man kan utveksle 
behov for både ei håndsrekning og mer materielle ting. 

 
Mange har meldt sin interesse for å bidra som frivillig i mottak og 
integreringsarbeid – så viljen er godt tilstede. Vi har ikke klart å omsette riktig alt i 
praksis, men vi har koblet en god del mot hverandre blant annet som leksehjelp.  
 
Vårt inntrykk er at lag og foreninger gjerne vil stille opp – her spesielt Børsa 
sanitetsforening ved avd. Kløver’n som arrangerer egne internasjonale 
kvinnekvelder over samme lest som frivilligsentralen gjorde før. Vi har fått etablert 
en egen fotballgruppe hvor Skaun Ballklubb har vært velvillig til å lage arena for – 
så de har hatt treninger både i Orkdalsbanken Indoor og i Rossvoll flerbrukshall. 
Også flere organisasjoner sier de gjerne vil stille opp, og etterlyser til informasjon 
om hvordan de kan bidra. Et dialogmøte med lag og foreninger tror vi vil være en 
nyttig vei å gå. 
 
Vi har et godt samarbeid med Flyktningekontoret v/Latifa og Vahid. I tillegg er 
flyktningene veldig snare med å melde som frivillige selv. Her er det mye ressurser 
som både frivilligsentralen og lag og foreninger kommer til å ha god nytte av hvis 
vi legger til rette for at de får tatt i bruk ressursene på en god måte. 
Frivilligsentralen opplever at vi er en viktig brikke i forhold til arbeid med mottak 
og integrering. 

 
 

 

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

Førende for vårt videre arbeid er som før retningslinjer for frivilligsentraler 
utstedt fra Kulturdepartementet. Våre hovedmål i perioden 2014-2017 er nedfelt i 
Sektorplan kultur for Skaun kommune vedtatt 11. september 2014.  

 
Et av hovedpunktene i planen for frivilligsentralen sin del er å synliggjøre 
frivilligsentralen som en naturlig samarbeidspartner for lag og foreninger. Vi er 
opptatt av at lag og foreninger skal se oss som en støttespiller og en mulig 
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samarbeidspartner, og ikke som en konkurrent om frivillige krefter.  
 
Vi opplever i større og større grad at vi fyller en funksjon både som støttende, 
veiledende og ikke minst som aktiv bidragsyter inn i mang ei forening – og 
opplever at vi er en populær samarbeidspartner for flere. Skaun HLF, Skaun 
Jeger- og fiskerforening, Børsa sanitetsforening avd. Kløver’n, Mental helse 
Skaun og Demensforeningen i Skaun og Kristin på Husaby er foreninger som i 
stadighet er i kontakt med frivilligsentralen og ønsker oss med som medarrangør, 
med hjelp til markedsføring av arrangement og rekruttering av frivillige samt 
generell veiledning og praktisk bistand. Frivilligsentralen er også medlem av 
Folkeakademiet Skaun sammen med flere av kulturorganisasjonene som står for 
kulturkveldene «Onsdagskveld på Rossvoll». 

 

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. 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.  

 

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. Dette er en utfordring og ikke så enkelt 
som det kan høres ut, for den frivillige er vant til å yte uten at han/hun krever noe 
tilbake. Derfor blir det ekstra viktig for frivilligsentralen å gjøre stas på denne 
innsatsen – og ikke minst – se den enkelte frivillige. 

 

 
 

 

Skaun frivilligsentral 30. mars 2016 
 

 

Daglig leder Styrets leder 
 
 
 
Siri Grøttjord Erik Fenstad 


