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Saksopplysninger:
I 2007 kom Regjeringens Frivillighetsmelding, Stortingsmelding(Stm.) nr.39(2006-2007)
”Frivillighet for alle”. Meldingen tok for seg ulike områder hvor frivillig innsats spiller en
betydelig rolle for samfunnet, og pekte blant annet på følgende (kap.26.6. s. 198): ”Det er en
mangel på samlet frivillighetspolitikk i kommunene, og også manglende forståelse for hvilken
rolle frivillige virksomheter kan og bør spille i kommunene”. Dette var bakgrunnen for at det i
forbindelse med ordførersamarbeidet ”Byer i Midt-Norge”(ni bykommuner) ble initiert et
prosjekt for utforming av en frivillighetspolitikk i hver av de ni kommunene.
Kommunene søkte høsten 2008 om økonomiske midler til å starte samarbeidsprosjektet. Etter
positiv tilbakemelding fra Kirke- og kulturdepartementet, med regionale utviklingsmidler og
egenandeler fra hver kommune, ble samarbeidsprosjekt ”Fra pilot til skvadron” etablert.
Hovedmålsetting med prosjektet var at hver av de ni byene på ulike måter skulle utarbeide en
plan for frivillighetspolitikk forankret i kommunalt planverk.

Lokalt prosjekt:
Driftskomiteen i Verdal vedtok høsten 2009 at kommunen skulle delta i prosjektet.
Det ble etablert en lokal prosjektgruppe med representanter fra frivillige lag og
organisasjoner og fra kommunen. Verdal frivilligsentral ble forespurt om å lede
prosjektet. De som har deltatt i prosjektet er:
Lokal styringsgruppe: Driftskomiteen.
Prosjektansvarlig: Virksomhetsleder kultur, Ingvild Aasen
Prosjektleder: Daglig leder av Verdal Frivilligsentral, Marita Nergård Gustad
(I perioden 18.05.10-01.01.11 vikarierte Trygve Nervik som prosjektleder.)
Prosjektgruppa:
 Marit Halvorsen, Styggdalsnemnda (Verdal Teaterlag)
 Kari Lundsvoll, Verdal Idrettsråd
 Svenn Balgård, representant skolekorpsene
 Linda Barøy, Helse og omsorg, Verdal kommune
 Lars Einar Karlsen, Ressurssenter oppvekst, Verdal kommune
 Rune Dillan, Kulturtjenesten, Verdal kommune
 Dina von Heimburg, Folkehelsekoordinator, Innherred samkommune.
Sammenheng med andre kommunale planer:
I kommuneplanens samfunnsdel (2008-2020) står det flere mål og veivalg om å styrke
frivilligheten og legge til rette for frivillig innsats på flere områder. Dette er de overordnede
mål og veivalg for Verdal kommune, og dermed også for ”Frivilligplan for Verdal 20122015”.
Planen får status som en temaplan under ”Kommunedelplan kultur”.

Kommuneplanens samfunnsdel
2008-2020
Visjon
Overordnede mål

Utfordringsdokumentet

Kommunedelplan kultur 20082020
Delmål
Satsingsområder, mål og vegvalg
Tiltaksplan 4 år
for kommunedelplaner
______________________________

Økonomiplan/handlingsprogram 4 år
Kommuneplanens arealdel
Budsjett 1 år

Temaplan:
Frivilligplan for Verdal
2012-2015

Prioriterer mellom kommunedelplaner

Frivilligplanen har også grunnlag i følgende andre kommunale planer:






Rehabiliteringsplanen 2008-2011
Tverrfaglig forebyggingsplan for barn fra fødsel til skolealder 2007-2011
Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 – 16 år i Verdal kommune
Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16-23 år

Planutkastet har vært lagt ut til offentlig ettersyn før politisk behandling. Det kom ikke
inn noen uttalelser.
Vurdering:
Dette er den første politiske planen i Verdal kommune hvor en samlet ser på
kommunens samhandling med frivillig sektor. Frivilligplanen sin hensikt er å bidra til
at offentlig og frivillig sektor skal samarbeide mer og bedre. Den må ses på som
starten på en prosess, og ikke et endelig produkt.
Frivilligplanen kommer med forslag til mål og tiltak. Alle frivillige lag og
organisasjoner og kommunale enheter har vært invitert til å bidra i prosessen. Alle
aktørene som er nevnt har ikke vært direkte med i utformingen av tiltakene.
Frivilligplanen må derfor ses på som retningsgivende og ikke en plan som er
forpliktende på tiltaksnivå.
Frivilligsentralen har sammen med andre aktører fått ansvar for å følge opp tiltakene
så langt det lar seg gjøre. Men tiltak må også gjerne bli gjennomført uten at
frivilligsentralen har noen rolle i det. Tiltak som skal gjennomføres, og som krever
kommunale midler, må innarbeides i kommunens økonomiplan.
På bakgrunn av prosjektarbeidet utarbeidet prosjektgruppen et forslag til en tiltaks- og
handlingsplan for frivillighetspolitikken i Verdal kommune. Prosjektgruppen har gjort et vel
gjennomført arbeid, og levert en plan som gir et bra grunnlag for det videre arbeidet med
tilrettelegging for frivillig sektor.

