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Forord 
Vi som har deltatt i arbeidet med å utarbeide meldingen har ulike roller og funksjoner i Søndre Land-

samfunnet. Arbeidsgruppa ble satt sammen etter en åpent møte med frivilligheten høsten 2019, og 

består av aktører fra de ulike frivillige områdene og kommunalområdene.  

Vi håper meldingen vil skape debatt slik at samfunnsoppgavene frivilligheten omfatter utvikler seg 

videre til glede for innbyggere og gjester i Søndre Land. I et forsøk på å skape et dokument som 

mange leser har vi valgt å skrive kortest mulig. Meldingen har ikke til hensikt å være en utfyllende 

rapport om frivilligheten, men vi kommer med forslag til måter Søndre Land kan bidra til positivitet 

og spontanitet når nye frivillige initiativ oppstår.  

Dette dokumentet er et såkalt innspillsdokument, hvor vi serverer flere temaer og utfordringer 

innenfor frivilligheten. Noen av temaene kan være litt spissformulert og stiller noen spørsmål. Dette 

er for å vekke litt debatt, og gjøre det lettere å komme med innspill tilbake. Vi ønsker innspill, jo flere 

jo bedre. Innspillene kan gå i alle retninger, og ingen innspill er uvesentlige. Vi ønsker deres mening. 

Innspill som kommer inn via brev eller mail er å foretrekke for å sikre formell innflytelse. Innspill som 

også kommer frem i sosiale medier og kommentarfelt der innspillsrunden blir kommunisert ut vil 

også kunne bli brukt inn i meldinga.  

Innspillene vil bli bearbeidet av arbeidsgruppa og brukt inn i den endelige frivilligmeldinga som 

vedtas av kommunestyret. Mange og varierte innspill kan føre til en ny høringsrunde før endelig 

vedtak fattes. 

Arbeidsgruppa for frivilligmeldingen har bestått av:  
Marit Hultmann – Frivilligsentralen 

Lars Bjørnsveen- Idrettsrådet, SLIL ski 

Erik Haug – Sang og musikk, Hov musikkorps 

Jomar Rønning Volle- Grendelag, Hele vestsida 

Magnus Nygård – Dokkadeltaet Våtmarkssenter  

Ingeborg E. Andresen – kommunalområde mestring og velferd 

Arne O. Walbye – kommunalområde skole, SLUS 

Roger Vestrum (sekretær) –kommunalområde lokalsamfunn, avd kultur, idrett, fritid,                      

(samt mestring og velferd – fysio, ergo, friskliv).  

 

 

Innspill sendes på epost til epost@sondre-land.kommune.no eller 

roger.vestrum@sondre-land.kommune.no evt i papirform til Søndre Land 

kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov innen onsdag 10 .mars 2021.  
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Innledning 
Søndre Land kommune skal legge fram en frivilligmelding. Dette gjør at man må reflektere over hva 

frivillighet er, og hvorfor kommunen trenger en slik melding. Frivilligheten må springe ut av 

enkeltindividet og innbyggernes ønske om å påvirke og delta i samfunnet1. På den annen side vil det 

være naturlige og viktige kontaktpunkter mellom frivilligheten, offentlig sektor men også privat 

sektor. Aktiviteter knyttet til natur, kultur, helse, velferd, barn, humanistisk og religiøs frivillighet er 

gode eksempler på at det private, offentlig sektor og innbyggerne må samarbeide slik at aktivitetene 

utfyller og beriker hverandre. Det kan også være at tiltak reguleres av lover og forskrifter. Økonomisk 

og praktisk støtte kan også gå begge veier når samspillet mellom partene fungerer. Denne meldingen 

er altså ikke et forsøk på å frarøve frivilligheten selvråderetten, eller pålegge en bestemt retning 

videre.  

Vår forståelse av frivillighet2  
For det første vil vi understreke at det går en klar grense mellom det offentlige sitt ansvar for å utføre 

lovpålagte oppgaver og hvordan det frivillige kan supplere og berike lokalsamfunnet. Det er også 

viktig å skille mellom såkalte kjernefrivillige og korttidsfrivillige/adhoc-frivillige. Mindre lojalitet til 

enkeltorganisasjoner og mindre vilje til å ha ta en aktiv rolle som medlem endrer frivilligheten. 

Kjernefrivilligheten ligger stabilt, men trenden de siste tjue årene er at korttidsfrivilligheten øker.  

Spørreundersøkelse blant innbyggerne om frivillighet 
Frivillighet gjøres både for og av befolkningen. I arbeidet med Frivilligmeldingen var det derfor viktig 

å åpne opp for en bred undersøkelse av ulike perspektiver på frivillighet, kjennskap til frivillighet 

m.m. Dette er viktig informasjon for at tiltak som foreslås skal være så treffsikre som mulig. 

Undersøkelsen ble publisert 1. juni 2020 og lå ute til 7. september. 97 personer gjennomførte 

undersøkelsen. Blant disse var 67 % engasjert i frivillighet i dag. Videre følger en kort oppsummering 

av svarene som ble gitt. Det er viktig å gjøre 

oppmerksom på at det var mulig å hoppe over 

spørsmål en ikke mente var aktuelle å svare på. Totalt 

antall svar (n) oppgis for hvert enkeltspørsmål.   

Blant de 67 % som svarer at de er engasjert i 

frivillighet i dag finner en flest i velforening/grendelag 

og idrettslag (se fordeling i tabell 1). Et viktig siktemål 

med undersøkelsen var å fange opp bredden i 

frivilligheten. Utover de forhåndsdefinerte 

kategoriene var det derfor også mulig å spesifisere 

annen aktivitet. Under denne kategorien finner en 

FAU på skolen, kunstforeningen, menighetsarbeid, 

DNT, rydding av turstier og arrangør av 

temadager/arrangementer. Undersøkelsen viser 

dermed et stort mangfold av aktiviteter i kommunen.  

Et neste spørsmål var «Hvis du skulle engasjere deg 

mer som frivillig, på hvilken måte skulle du engasjere 

                                                           
1 Andfossen NB. (2020) Co-production between long-term care units and voluntary organisations in Norwegian municipalities: a theoretical 

discussion and empirical analysis. Primary Health Care Research & Development 21(e33): 1–8. doi: 10.1017/S1463423620000341 
2 Basert på Frivillighetsmeldingen (Meld.St. 10 2018-19) 

Tabell 1 



deg mer?». Her er det særlig såkalt ad-hoc og egenbasert frivillighet som scorer høyt. Dette er 

interessant å se opp mot innledningen av rapporten hvor ulike former for frivillighet blir presentert. 

Et sentralt tema i undersøkelsen er hvor 

tilgjengeligheten for 

informasjon om mulighet for bidrag/deltakelse i 

frivillige aktiviteter. 

17 personer har svart på hvordan de skaffer seg 

oversikt. Aktuelle informasjonskanaler har vært 

sosiale medier og kommunens nettsider, men også 

personlig kontakt med ansatte i kommunen, på 

frivilligsentralen og via bekjente.   

       

Av de 84 personene som svarer på spørsmålet om 

det frivillige tilbudet i kommunen er oversiktlig 

svarer 74 % nei. Svarene på spørsmålet om hvordan 

informasjon bør spres gir viktige innspill om framtidig 

kommunikasjon om frivilligheten. Som en ser av 

tabell 2, (76 personer svarte og det var mulig med 

flere svar) er det ønskelig med forskjellige 

kommunikasjonsformer og kanaler, men kommunens 

nettside, bolyst sine sider og en eventuell egen 

digital frivilligportal scorer høyest. Under annet 

trekkes Menighetsbladet også fram som en 

publiseringskanal. Her bemerkes det også at sosiale 

medier vil være best egnet for å nå yngre personer.        

I undersøkelsen ble det også åpnet opp for å komme med forslag til konkrete tiltak/aktiviteter. 

Eksempler (ikke uttømmende liste) på forslag er ulike temakurs, ideer til utvikling av parker og 

grøntanlegg og en egen frivillighetslørdag for profilering av frivillige lag og foreninger.   

  

Tabell 2 



Slik skal frivilligheten gjøre Søndre Land til en levende bokommune i 

fremtiden  
 

1. Frivillighet, inkludering og utenforskap 
Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter kan være en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og 

mestring. Samtidig vet vi at frivilligheten også har tydelige klasseskiller. Søndre Land kommune har 

med prosjektet «folkehelse 2025» de siste årene satt fokus på utenforskap. Her kan frivilligheten 

spille en viktig rolle med å øke sin bevissthet rundt inkludering.  

 

Det er et ønske fra arbeidsgruppa for frivilligmeldingen at frivilligheten i Søndre Land ikke sitter i 

vanntette skott, men åpner opp for samarbeid på tvers av lag og foreninger. Det er også et ønske om 

at tilbudene sikrer inkluderende deltagelse. Søndre Land kommune vil tilby alle lag og foreninger det 

inkluderende kurskonseptet «#allemed». 

 

Har dere gode eksempler på hvordan dere bidrar/kan bidra til økt inkludering og samarbeid?  

 

 

2. Frivillighet og kommunale tjenester 
Frivilligheten har, med sitt brede spekter, mange grenseflater mot ulike kommunale tjenester. 

Kulturaktiviteter, sang- og musikk, lokale hjelpeorganisasjoner, interesseforeninger, 

friluftsorganisasjoner m.m. Disse ulike lag og foreningene har alle et ønske om å bidra inn i 

fellesskapet med å lage gode lokalsamfunn. Kommunen har på sin side oppgaver som ofte grenser 

opp mot det frivillige tilbudet. Søndre Land står overfor store utfordringer innen helse-, pleie- og 

omsorgsfeltet, og kan ha stor nytte av å samarbeide med det frivillige. Det er derfor av stor 

betydning at de ulike kommunale tjenestene og den nærliggende frivillighet har god kjennskap til 

hverandres utfordringer og muligheter.  

På hvilken måte kan din forening på best mulig måte samarbeide med kommunen?  

På hvilken måte kan din avdeling samarbeide med frivilligheten? 

 

3. Frivilligsentralens rolle mot øvrige frivillige lag og foreninger 
Frivilligsentralen har som formål å være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å 

delta innen frivillig virksomhet. Den skal være et kraftsenter, og et kontaktpunkt for innbyggere, 

lag/foreninger og det offentlige, og den skal bidra til å utvikle samspill mellom frivillig og offentlig 

innsats på de områder det er naturlig å samarbeide om. Frivilligsentralen har nylig flyttet inn i 

aktivitetshuset på klinikkområdet og utarbeidet en samarbeidsavtale med kommunen.  

 

På hvilken måte kan den organiserte frivilligheten og frivilligsentralen spille mer sammen?  

 

 

 

 



4. Koordinerende ressurser for frivilligheten 
Samarbeid mellom frivilligheten, kommunen og næringsliv blir i mange sammenhenger sett på som 

en vinn-vinn-situasjon. Likevel ser vi at vi ofte sitter på hver våre tuer og driver med vårt. Er 

samarbeid oppskrytt, eller er det en eller annen missing link som skal til for å åpne opp for mer 

samarbeid? I dag har vi koordinerende organer som kulturkontoret, frivilligsentralen, idrettsrådet og 

VilMer.   

 

Er det behov for en endring på dette for å fremme mer og bedre samarbeid? Er det behov for en 

frivilligkoordinator, flere møteplasser eller et samlende organ?  

 

 

5. Små foreninger, mange verv og store anlegg.  
Mange frivillige melder tilbake om utfordrende valgprosesser blant frivillige lag og foreninger. 

Idretten stiller større krav til anlegg, noe som kan være utfordrende for mindre klubber med liten 

medlemsmasse. Det kan være utfordrende å få på plass alle verv i ei lita frivillig forening, og det kan 

være for liten økonomi til å bygge og drifte idrettsanlegg etter dagens standard.   

Hvordan kan man øke medlemsmassen, samt motivere flere til å ta på seg nødvendige verv? 

Kan det være aktuelt å slå sammen lag og foreninger med felles interesser/aktivitet? 

 

6. Felles digital portal 
Det er per i dag ingen felles digital portal for kommunens lag og foreninger. De aller fleste lag og 

foreninger har egne nettsider og/eller facebooksider som brukes i varierende grad til informasjon og 

kommunikasjon til medlemmer og interessenter.  

 

Det finnes en oversikt over mange lag og foreninger på kommunens nettsider, men kan virke noe lite 

kjent og tilgjengelig https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/kultur-idrett-og-

fritid/kultur-og-fritid/aktiv-fritid/  

 

Arbeidsgruppa ser for seg at nettsiden www.bolyst.land kan inneholde en slik digital oversiktsportal 

for frivilligheten. Dette finnes allerede for bedrifter på https://bolyst.land/bedrifter/.  

 

Hvordan kan man best samle lag og foreninger i en digital portal?  

 

  

https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/kultur-idrett-og-fritid/kultur-og-fritid/aktiv-fritid/
https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/kultur-idrett-og-fritid/kultur-og-fritid/aktiv-fritid/
http://www.bolyst.land/
https://bolyst.land/bedrifter/


Økonomiske støtteordninger for frivillige 
Det er et godt folkehelsetiltak å holde utstyrsbehov og medlemsavgifter lave, noe kommunen ønsker 

å legge til rette for gjennom målrettede og behovsprøvde støtteordninger.   

Lag og foreninger har ulike inntektskilder. Som oftest er det delt mellom nasjonal støtte gjennom 

hovedorganisasjoner, medlemsinntekter som kontingenter og avgifter, samt ulike typer 

salgsinntekter. Foreningene søker også midler til ulike prosjekter og anlegg fra spillemidler, fond 

m.m.   

Fra kommunen gis det ulike typer støtte til lag og foreninger og koordineringsaktører som jobber opp 

mot det frivillige. Disse støtteordningene er satt opp nedenfor. Støtten kan variere fra år til år, og 

ikke alle ordninger er like lett å prissette, men gir et bilde på omfanget.  

1) Kulturmidler. Kulturmidler har vært gitt til lag og foreninger i mange år. Potten viser seg å ha 

sunket en del over de siste 20 årene. Fra ca 4-500 000 kr og ned til ca. 250 000 kr de siste årene.  

Retningslinjer for kulturmidler er under revidering av kommunen, for å treffe behovet bedre. 

Forslag til nye retningslinjer for kulturmidler ligger vedlagt dette innspillsdokumentet.  

 

2) Skiløyper. Kommunen kjører opp stamløypenettet på Øståsen, som er det prioriterte løypenettet 

i kommunen. I tillegg bevilges det støtte til andre foreninger som kjører løyper gjennom de årlige 

kulturmidlene. Summen til løypekjørende foreninger har økt noe de siste årene, og var i 2020 på 

62 000 kr. Det gis også ca kr 30 000 i støtte til innkjøp av scootere og løypemaskiner til 

løypekjøring. 

 

3) Medfinansiering av idretts- og aktivitetsanlegg. Ved de fleste spillemiddelsøknader får lag og 

foreninger kommunal medfinansiering. Erfaringsvis ligger dette på ca inntil 1/3 av total 

anleggskostnad.  

 

4) Gratis leie av kommunale lokaler og aktivitetsarealer. Kommunen har siden 2009 gitt alle lag og 

foreninger gratis leie av kommunens lokaler; møterom på rådhuset, festsalen kinosalen, 

gymsaler og idrettshall. 

 

5) Tilskuddsportalen.  Siden 2018 har kommunen abonnert på «Tilskuddsportalen» som gjør at lag 

og foreninger i Søndre Land kan søke opp alle mulige tilskuddsordninger, og på den måten 

enklere kunne søke eksterne midler til prosjekter og tiltak.  Dette er en årlig kostnad på ca kr 

70 000.  

 

6) VilMer. I 2019 tegnet kommunen en avtale med VilMer som tilbyr digitale tjenester m.m. til Hovli 

i samarbeid med lokale lag og foreninger.  Dette var en kostnad på kr 112 000 i 2019 og kr 

130 000 i 2020 

 

7) Frivilligsentralen. Frivilligsentralen ble startet opp i 2010, og har blitt hovedfinansiert gjennom 

statlige og kommunale tilskudd. Den kommunale andelen var i 2020 på ca. kr 290 000.  

 

Det er viktig at kommunen treffer godt med de økonomiske ordningene, og arbeidsgruppa for 

frivilligmeldinga ønsker synspunkter på disse ulike ordningene.   

 

Vi ønsker også at dere gir et høringssvar på retningslinjene for kulturmidler som ligger vedlagt. 

 



Vedlegg 
  

Vedlegg 1. Forslag til nye retningslinjer for kulturmidler.  
Retningslinjer for kulturmidler vil ikke bli en del av selve frivilligmeldinga, men er med i denne 

innspillsrunden da det henger godt sammen med framtidas frivillighet i Søndre Land. Kulturmidlene 

retter seg mot frivillige lag og foreninger, men alle er velkomne til å komme med innspill. Nye 

retningslinjer for kulturmidler vil legges frem for politisk behandling uavhengig av frivilligmeldinga.  

 

Vedlegg 2. Oversikt over dagens registrerte frivillige lag og foreninger i frivilligregisteret.  
Som et ledd i å nå ut til flest mulig, og for å kunne oppdatere en fremtidig oversikt over lag og 

foreninger i Søndre Land har vi hentet ut en oversikt over disse fra brønnøysundregistrene. Denne 

oversikten ligger vedlagt, og vi ønsker at ditt lag/forening ser om dere er oppført i denne listen og om 

det er med riktig informasjon. Er det et lag på listen som du med sikkerhet vet ikke lenger er 

gjeldende ønsker vi at du melder dette til kommunen slik at dette blir riktig.  

 

Dersom laget ditt står oppført med feil kontaktinfo ber vi dere om å oppdatere dette på følgende 

lenke:  https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening/ , 

og samtidig informere kommunen om dette i deres innspill.  

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening/

