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Gran kommunes Frivillighetspolitikk 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar foreslått framdriftsplan for arbeidet med utforming av Gran kommunes 
Frivillighetspolitikk til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
K-sak 40/18 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om frivillighet Nei 
K-sak 27/11 Frivillighetsmelding – Samhandling med frivillig sektor – utfordringer og 
muligheter 

Nei 

Sammen om det gode liv – en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk fra KS Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret vedtok i møte 24.05.18 opprettelsen av politisk styringsgruppe for utformingen av 
kommunens frivillighetspolitikk.  
Administrasjonen er bedt om å organisere arbeidet og legge fram en framtidsdriftplan for arbeidet. 
Oppstart av arbeidet vil skje i august 2018 og endelig rapport legges fram til endelig behandling i 
kommunestyret i juni 2019. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I møte 24. mai 2018 behandlet kommunestyret interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om 
frivillighet. Følgende vedtak ble fattet (K-sak 40/18) 
«Administrasjonen bes å organisere arbeidet med å utforme et forslag til frivillighetspolitikk. I dette 
arbeidet trekkes også representanter for frivilligheten inn som rådgivere. Det opprettes en politisk 
styringsgruppe bestående av: 

- Kent Arntzen (Frp) 
- Randi Eek Thorsen (Ap) 
- Anne Margrethe Knarud (Sp) 

Godtgjørelse lav sats. Utgiftene belastes konto 6100 – Politiske utvalg. 
Framdriftsplan for arbeidet legges fram som en orienteringssak i kommunestyrets junimøte». 

  
Konsekvenser 
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Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Frivillighetsmelding – Samhandling med frivillig sektor – utfordringer og muligheter, vedtatt i K-sak 
27/11. 
 
Gjeldende vedtak 
K-sak 40/18 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) om frivillighet.  
 
Økonomi 
Vedtak i K-sak 40/18 omfatter godtgjørelse for styringsgruppa og utgiftene belastes konto 6100 – 
Politiske utvalg. 
 
Bemanning 
Administrasjonen organiserer arbeidet med utformingen, dette vil ikke gi direkte konsekvenser for 
bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Administrasjonen har sett på organisering og framdriftsplan for arbeidet med utforming av 
kommunens frivillighetspolitikk.  
Det foreslås at det oppnevnes en administrativ arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa bør bestå av tre 
representanter fra frivilligheten, to representanter fra Kultur og samfunn, en representant fra Familie 
og velferd og en fra Helse og omsorg. Representantene fra frivilligheten velges/utpekes av Gran 
frivilligsentral (1 repr.), Gran Idrettsråd (1 repr.) og frivilligheten ellers (1 repr.). Disse har en 
rådgivende funksjon i arbeidsgruppa. Sekretærfunksjonen tillegges representantene fra kultur.  
 
Det vil bli lagt opp til et informasjons-/oppstartsmøte med alle frivillige lag/foreninger 27. august 
2018. 
 
Framdriftsplan: 
Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist 

Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivilligheten, Valg av representanter fra 
frivilligheten til arbeidsgruppe/rådgivere 

27. august 2018 

Møte i styringsgruppa/arbeidsgruppa for avklaring av forventninger/mandat 
for arbeidet 

Uke 37 

Kartlegging av frivilligheten i kommunen – Hvem og hva finnes, eksisterende 
politiske vedtak og virkemidler, eksisterende samarbeid mellom kommune og 
frivillige og erfaringer.  
Hvilke behov og forventninger har frivilligheten og kommunen 

Frist 15. oktober 
2018 

Møte i arbeidsgruppa – Gjennomgang og oppsummering av resultatene av 
kartleggingen. 

Uke 43 
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Møte i styringsgruppa – Valg av prinsipper og virkemidler for videre 
samhandling mellom kommunen og de frivillige.  

Uke 45/46 

Utarbeidelse av rapport med forslag til Gran kommunes frivillighetspolitikk.  Ferdig innen 
februar 2019 

Møte i styringsgruppa/arbeidsgruppa – gjennomgang av rapport før høring Mars 2019 

Høringsperiode og møte med frivilligheten Mars – april 2019 
Møte i styringsgruppe/arbeidsgruppe  Innen mai 2019 

Behandling i rådene og politisk behandling i kommunestyret  Innen juni 2019 
 
Rådmannen foreslår at kommunestyret tar foreslåtte framdriftsplan til orientering. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om oppstart og involvering til frivilligheten gjennom brev, møter o.l.  
 

 
Dato: 1. juni 2018 
Godkjent av rådmannen 
 
 


