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1. Mål og rammer 

1.1 Bakgrunn 

I planstrategien for 2020-2023 vedtatt i kommunestyret i sak 74/20, ble det vedtatt at det skulle 
utarbeides en plan for Kultur og frivillighet. Opprinnelig var det planlagt at planarbeidet skulle startes 
opp 1. kvartal 2021 og ferdigstilles 3. kvartal 2021. På grunn av koronapandemien og for lite kapasitet og 
ressurser på planleggingområdet, har ikke planarbeidet blitt startet opp før nå.   
Planarbeidet konsentreres om frivillighet og frivillig arbeid, og ikke om den kommunale kulturaktiviteten 
i egenregi, men kultur vil selvsagt være et sentralt tema innenfor frivilligheten også. Samarbeid mellom 
kommunale kulturenheter og frivilligheten vil være et tema i planarbeidet.  
 
Hovedmålet med en frivilligplan er å legge til rette for å videreføre og øke den frivillige innsatsen. 
Frivilligheten har en verdi i seg selv, og er viktig for å skape aktivitet og engasjement i lokalsamfunnet. 
Den skaper også verdi for den som er med på frivillig innsats. En sterk frivillig sektor med bred deltagelse 
og mangfoldige aktiviteter er et mål i seg selv. Å støtte opp om en sterk, selvstendig og mangfoldig 
frivillighet har derfor egenverdi.  
 
Stadig strammere rammer i kommunesektoren utfordrer oss til å se etter nye løsninger for å løse 
velferdsutfordringen, og vi har sett at i flere sammenhenger kan frivillig innsats være et viktig 
supplement til kommunale tjenester. Vi vil kartlegge behov og muligheter kommunen har for ytterligere 
samarbeid med frivilligheten, og ikke minst vil vi kartlegge hvilke utfordringer og muligheter 
frivilligheten selv ser for å drive sin aktiviet. Vi vil se på hvilke tiltak som kan settes i gang for å styrke 
frivilligheten.  
 
Kommuneplanens visjon om «Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og 
skaperglede», ligger til grunn for prosjektet. 
I kommuneplanen heter det;  
«Visjonen handler om handler å skape bolyst og livsglede i Nordre Land. 
Nordre Land skal opprettholde og helst øke folketallet ved å være en attraktiv kommune for bosetting, 
med gode kommunale tjenester og attraktive arbeidsplasser med nærhet til naturen, kultur og 
opplevelser. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Vi skal ha rom 
for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet.» 
 
Målsetningen med en frivilligplan passer godt inn i visjonen for kommunen, og frivillighet er spesielt 
omtalt. Arbeid med planen kan også sees inn i fornyet satsning på bolyst, der frivilligheten er viktige 
bidragsytere for å skape bolyst og attraktivitet.  
 
 

1.2 Prosjektmål 

Dette prosjektet skal føre fram til en Frivilligplan, prosessen skal være preget av tett dialog med og 

involvering av frivilligheten.  
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Målet med prosjektet er å lage en frivilligplan som:  

• Avklarer Nordre Land kommunes frivillighetspolitikk, herunder mål og retning for 

frivilligsentralen og BUA.  

• Legger til rette for å videreføre og øke frivillig innsats om skaper aktivitet, og bidrag til 

lokalsamfunnet og for den frivillige selv 

• Foreslår tiltak som kan styrke frivillig innsats, og som kan møte de behov og muligheter som 

frivilligheten selv peker på 

1.3 Rammer og omfang 

Prosjektet starter opp med behandling av prosjektplan i Hovedutvalg for oppvekst i oktober 22, og 

forventes ferdigstilt og vedtatt i kommunestyret i april/mai 23. Hovedutvalget er styringsgruppe, og det 

settes ned en prosjektgruppe med administrative ressurser fra utviklingsenheten, kulturkontoret, 

frivilligsentralen og tjenesteutvikling 24 +. Prosjektleder er forventet å bruke tidsressurs på inntil 3 

måneder på prosjektet. Det er ikke avsatt andre budsjettmidler til prosessen, utover personressurser og 

noe møtekostnader. Det legges opp til en bred medvirkningsprosess der rådene er referansegrupper, og 

det skal være dialogmøter der frivilligheten er invitert.  

Kartlegging av aktivitet og omfang på frivillig arbeid i dag blir viktig for et godt kunnskapsgrunnlag. Dette 

gjelder også i hvilken grad kommunale tjenester samarbeider med frivillige. Hvilke utfordringer og 

muligheter finnes, og hvilke tiltak er det ønskelig å sette i verk.  

Planen skal ha en generell del, og en tiltaksdel, tiltaksdelen rulleres årlig i forbindelse med 

handlingsplan/økonomiplanprosessen og innarbeides som tiltak i disse planene for årene framover.  

 

2. Organisering 

2.1 Prosjektledelse 

Rolle Navn/tittel 

Prosjektansvarlig 
Bente Øverby, konst. Kultursjef 
 

Prosjektleder Liv Solveig Alfstad, rådgiver utviklingsenheten 

 

2.2 Øvrige roller 

Rolle Overskrift 
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Oppdragsgiver Kommunestyret 

Styringsgruppe Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur 

Referansegruppe rådene 

 

2.3 Prosjektgruppe 

Navn Rolle 

Liv Solveig Alfstad Prosjektleder 

Hilde Lindahl Leder frivilligsentral 

Ingrid Bondlid Kommunikasjon, utviklingsenheten 

Marit Strande Tjenesteutvikling 24+ 

Svein Ladehaug Kulturkontoret 

 

3. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler 

Oppstart settes til vedtak i HOK 26. okt, med plan for arbeidet, og vedtaket gjøres av kommunestyret i 

april/mai. (møteplan ikke fastsatt enda)  

 

3.1 Beslutningspunkter 

Nr. Beslutningspunkt Dato Beslutningsgrunnlag 

BP1 Oppstart planarbeid 26.10 Sak og prosjektplan 

BP2 Vedtak kommunstyret 
Apr/mai 
23 

Planforslag 
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4. Gjennomføring 

4.1 Hovedaktiviteter 

HA nr. Navn Formål Oppgaver Resultat 

1 

 

Lage prosjektplan Planlegge 

prosessen 

Skrive sak, drøfte 

innhold, sette 

sammen 

prosjektgruppe 

Saksgrunnlag klart 

2 Legge fram prosjektet for 

rådene og HOK 

Få innspill til 

prosessen, og 

vedta planen 

Møter den 24. okt, 

og 26. okt. innspill i 

møtene innarbeides 

Vedtatt 

prosjektplan 

3 Prosjektgruppe – møter  Planlegge 

gjennomføringen 

av planprosessen 

Gjennomføre 

prosjektmøter – 

fordele oppgaver, 

planlegge 

gjennomføring 

Konkretisert plan 

for oppgaver og 

arbeid i prosjekt, 

framdrift 

4 Innhente erfaringer fra 

andre kommuner/sentrale 

organisasjoner/prosjekter 

Kartlegge og finne 

gode løsninger  

Lese planer, 

styringsdokumenter, 

kontakte aktuelle 

kommuner, 

personer 

Kunnskapsgrunnlag 

for videre arbeid 

5 Kartlegge omfang av lokal 

frivillighet  

Kunnskap om 

nåsituasjon. Få 

oversikt og 

kontakt med 

aktuelle personer 

Kartlegge – lage 

oversikt, Kanskje 

spørreundersøkelse? 

Digitale innspill 

Kunnskapsgrunnlag 

6 Møter med kommunale 

enheter 

Kunnskap om 

behov og muligher 

for frivillig innsats 

i tjenesten, hva 

kan vi bidra med 

til frivilligheten 

Avtale og 

gjennomføre møter, 

kartlegge aktivitet, 

lage oversikter 

Kunnskapsgrunnlag 

og ideer til tiltak 

7 Medvirkning Få innspill fra de 

som vi skal jobbe 

sammen med, få 

fram frivillighetens 

Digitale innspill 

dialogmøte, 

folkemøte?  

Innspill i 

prosessen, 
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synspunkter og 

ideer – skape noe 

sammen 

møter med rådene 

Høring 

grunnlag for gode 

tiltak 

 

 

4.2 Tids- og ressursstyring 

4.2.1 Aktivitetesplan – foreløpig  

Aktivitetsplanen må konkretiseres og revideres ettersom innspillene til arbeidet kommer, men dette er 

en foreløpig plan for noen aktiviteter. Møteplan i politiske utvalg må settes opp før endelig tidsplan kan 

settes.  

Møter med frivilligheten og kommunale enheter må settes opp enkeltvis og etter en plan som passer for 

deltagerne, derfor er det avsatt en periode disse møtene skal foregå. Det tenkes at det tas individuelle 

møter med noen sentrale aktører innenfor frivilligheten slik at en kan få anledning til å gå i dybden. 

Denne perioden utvides mer enn det som ligger i skissen under.  

Aktivitetsnavn Start Slutt 

skrive sak for planprosess to 13.10.22 fr 14.10.22 

møte i eldrerådet og funk ma 24.10.22 ma 24.10.22 

møte i Hok on 26.10.22 on 26.10.22 

Møte i prosjektgruppe ma 31.10.22 ma 31.10.22 

innhente erfaringer fra andre ti 01.11.22 ti 29.11.22 

Kartlegge lokal frivillighet ti 01.11.22 ti 29.11.22 

digitalt innspill fr 04.11.22 on 23.11.22 

Møte i prosjektgruppe fr 25.11.22 fr 25.11.22 

møter med kommunale enheter to 01.12.22 to 29.12.22 

møte med ungdomsråd to 01.12.22 to 01.12.22 

møte med eldreråd og Funk ma 05.12.22 ma 05.12.22 

Møte I HOK on 07.12.22 on 07.12.22 

Møte i prosjektgruppe on 04.01.23 on 04.01.23 

dialogmøte ti 10.01.23 ti 10.01.23 

møter med frivilligheten to 08.12.22 to 05.01.23 

Møte med rådene on 01.03.23 on 01.03.23 

Oppsummere innspill og skrive plan ti 10.01.23 fr 31.03.23 

Høringsrunde i frivilligheten On 01.03.23 Ti 21.03.23 

innstilling HOK lø 01.04.23 lø 01.04.23 

Vedtak kom.styret to 20.04.23 to 20.04.23 
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5. Økonomi 

Det er ikke avsatt penger til å gjennomføre planprosessen, utover at det blir avsatt tidsressurser hos 

ansatte for å gjennomføre arbeidet. Det  må påregnes noen kostnader til gjennomføring av 

dialogmøte/møter med frivillige.  

 

Kostnader Finansiering 

Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp 

Lønn prosjektleder og 
prosjektgruppe 

200 000 Innenfor budsjettrammer 200 000 

Møtekostnader/div 20 000 Innenfor budsjettrammer 20 000 

                        

                        

                        

Sum 220 000 Sum 220 000 

 

 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	1. Mål og rammer
	1.1 Bakgrunn
	1.2 Prosjektmål
	1.3 Rammer og omfang

	2. Organisering
	2.1 Prosjektledelse
	2.2 Øvrige roller
	2.3 Prosjektgruppe

	3. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler
	3.1 Beslutningspunkter

	4. Gjennomføring
	4.1 Hovedaktiviteter
	4.2 Tids- og ressursstyring
	4.2.1 Aktivitetesplan – foreløpig


	5. Økonomi

