
 

 

Oversikt over aktuelle tiltak 

Månedens frivillige: Frivilligheten oppfordres til å sende inn et bilde og en kort tekst 

om hvem de er, hva de gjør, hvordan nye kan bli med, lenke til eventuell nettside og 

kontaktinfo. Informasjonen publiseres på kommunens nettside, facebookside, samt 

fysisk i servicetorget og kulturhuset.   

Utvelgelseskriterier: bredde og mangfold i tilbudene som presenteres, for eks. idrett, 

kultur, friluftsliv, landbruk, kulturarv, helse mv. Dersom det blir flere innmeldte enn det 

er plass til inviteres Oppdal kulturråd, Oppdal idrettsråd og Oppdal frivilligsentral inn 

til et møte for å gå gjennom kandidatene. Eventuelt kjøre opplegget som en serie 

gjennom året uten å binde det opp til månedene.  

Kommunedirektøren mottar informasjonen og står for formidlingen. Fast bolk i 

ordførers ukesoppsummering? Kommunen bruker Frivillighetens år sine grafiske 

maler på facebook.  

 

Orientering i politiske utvalg: Frivillige lag og foreninger gis 5-10 minutter til å 

presentere seg selv i forkant av politisk utvalg etter eget ønske. Etableres 

ordning/kontaktpunkt for hvordan frivilligheten «melder seg».  

 

Ungfritid.no: stimulere til bruk av denne gjennom informasjon og opplæring. 

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut 

varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Ungfritid.no gjør det enklere for frivillige 

organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å 

finne fritidsaktiviteter. Samme nettside har også oversikt over støtteordninger med 

mulighet til filtrering etter målgruppe, tiltak mv.  

 

Stimulere og bistå til å arrangere «Vår Dag»: Vår Dag er en nasjonal markering av 

Frivillighetens år som involverer alle i den norske frivilligheten. Det viktigste med 

dagen er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva organisasjonen er og hva slags 

aktiviteter laget/foreningen driver med. Søknad om tilskudd til «Vår Dag» sendes inn 

til Frivillighet Norge. Søknadsportalen åpner 1. juni med søknadsfrist 15. juni.  



 

 

Frivilligheten inn i Voksenopplæringen: Gå i dialog med voksenopplæringa for å 

gi frivilligheten mulighet til å presentere seg i voksenopplæringa. Kan være et viktig 

bidrag til rekruttering til de ulike lag og foreninger og inkludering av innvandrere.  

 

Gjennomgang av nettside: Oppdal kommune jobber med nye nettsider. I dette 

arbeidet må frivillighetens behov for informasjon vektlegges, med formål om å 

forenkle deres jakt etter kommunal informasjon.  

 

Retningslinjer og søknadsskjema: Kommunen behandler i dag søknader fra 

frivillige lag og foreninger etter etablert praksis og uten søknadsskjema. Dette 

medfører ekstraarbeid for både søker og saksbehandlere da det går med tid på 

veiledning av søkere, og senere etterspørring av utfyllende opplysninger. Gode 

retningslinjer og et søknadsskjema utviklet etter innspill fra frivilligheten kan forenkle 

søknadsprosessene inn mot kommunen.  

Styrke arbeidet med bruk ABC Hodebra: ABC Hodebra er en del av en 

bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Oppdal 

kommune har startet opp et arbeid med dette, men dette har under covid-

19 ligget i dvale. Arbeidet foreslås tatt opp igjen.  

Ta i bruk Nyby-appen: Nyby er en digital plattform for dugnad og frivillig innsats. Via 

app’en kan du enten be om hjelp eller tilby hjelp. Appen er tilgjengelig både på 

Appstore og Google Play.  

Frivilligheten oppfordres til å gå sammen om et felles arrangement for å 

markere frivillighetens år i løpet av høsten.  

 

Øvrige tiltak med kostnad 

 

Frivillighetens dag: Alle frivillige organisasjoner inviteres til å ha stand, pitcherunde 

etc. i for eksempel kulturhuset. Poster med ulike aktiviteter og muligheter til å 

rekruttere nye medlemmer. Mål må være bredde i ulike aktiviteter. Kan evt. knyttes 

opp mot Barnas verdensdager hvor et svært stort antall frivillige likevel er inkludert.   

Kostnader knyttes eventuelt til leie av lokaler og annonsering. 

Det gjennomføres en forenklet versjon av dette allerede i dag.  

 

Kursing/kompetanseheving av frivilligheten: Frivillighet Norge er paraply- og 

interesseorganisasjon for frivilligheten i Norge. Frivillighet Norge tilbyr et omfattende 

kursprogram innenfor følgende tema: 

• Organisasjonsutvikling 

• Politisk påvirkning 

• Styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten 

• Søknadsskriving 

• Rekruttering av frivillige 

• Inkluderingsworkshop 



 

• Samarbeid mellom kommuner og frivilligheten 

• Samfunnsansvar og samarbeid med næringslivet 

• Sosiale medier og kommunikasjonskampanjer 

• Fakta om frivilligheten i Norge og internasjonalt (Frivillighetsbarometeret) 

• Frivillighetens år 2022/VÅR DAG 
 
Kostnad for tre-timers kurs:  

• Medlemmer av Frivillighet Norge: 2000 kr per time 
• Ikke-medlemmer av Frivillighet Norge: 4000 kr per time 
• Reiseutgifter: Kostnad for reisen + 500 kr per reisetime 


