Retningslinjer
Veiledende retningslinjer
for Frivilligsentraler
1. Formål

Retningslinjene skal sikre en kon nuitet av arbeidet i frivilligsentralene i Norge og bistå i arbeidet med
å videreutvikle en felles forståelse for vik gheten av frivilligheten som en fri og uavhengig sektor, som
skal utvikles av og på de frivilliges premisser.
Lokale lpasninger og videreutvikling deﬁneres av den enkelte sentral og deltagerne der, og se es inn
i den lokale samarbeidsavtalen.
Deﬁnisjoner
●

●

En frivilligsentral:
o Drives av en daglig leder i full s lling, ﬁnansiert av oﬀentlig lskudd
o Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov
o Ini erer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom
frivillige ildsjeler, foreninger og lag og det oﬀentlige.
o Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst l å delta i ulike former for
frivillig arbeid
o Utvikles av menneskene som er lkny et sentralen
Frivillighet: samfunnsny g arbeid uten lønn eller noen annen form for økonomisk vederlag,
utover godtgjørelse for direkte utlegg.

2. Organisering
Vedtekter
●
●

Sentralene skal ha vedtekter som regulerer formål, organisasjonsform og beslutningsstruktur.
Innholdet i vedtektene skal overordnet beskrive retning for og hovedak viteter i sentralen.
Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige, frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det
oﬀentlige.

Virksomhet
●
●
●

Sentralen skal ini ere, mobilisere og samordne frivillig ak vitet. Ak vitetene skal legges opp i
tråd med lokale forutsetninger og behov, samt bidra l utvikling av sentralen.
Ak vitetene skal være et supplement l kommunale tjenester, ikke en erstatning for.
Det skal legges vekt på et samspill mellom frivillig, privat og oﬀentlig sektor.

Eiere
En frivilligsentral kan eies og drives av ulike juridiske personer. Norges Frivilligsentraler har et eget
dokument for fordeler og ulemper med de ulike modellene drø es. Vi legger l grunn følgende
prinsipper:

● Sentralen skal ha et eget styre
● Sentralens virksomhet og dri reguleres av egne vedtekter.
● Sentralen følger gjeldende lover og regler for den organisasjonsmodellen som velges.

Styre
Alle frivilligsentraler skal ha et eget styre. Styre bør bestå av:

● Representanter fra de frivillige
● Representanter fra lokalt foreningsliv
● Representanter fra eiere / oppre ere
Styret deﬁnerer sentralens oppgaver og virksomhetsområde.

3. Samarbeidsavtale med kommunen

Det bør inngås en samarbeidsavtale mellom den enkelte sentral og kommunen. Punktene under skal
være med i avtalen.

Årsrapport
Sentralen utarbeider en årsrapport inklusiv regnskap for foregående år.

Tilskudd
Kommunen bevilger et årlig dri s lskudd som sikrer sentralens dri , inkludert minst en full s lling
som daglig leder.

4. Diverse
Ne verk
Sentralen skal delta ak vt i lokalt og regionalt ne verkssamarbeide. Hensikten er å bidra l å styrke
videreutvikling av og sikre rammevilkår for sentralene i Norge, og å sikre faglig videreutvikling ved
deling av gode erfaringer og kompetansespredning.

Frivillighetspoli kk
Frivilligsentralen bør oppfordre kommunen l å utarbeide en frivillighetspoli kk i samarbeide med
sentralen(e), lokalt foreningsliv og Frivillighet Norge. Poli kken skal forankres i kommune‑ eller
bystyre.
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