
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nittedal kommunen har som mål å jobbe tettere sammen med alle lokalsamfunnets 

ressurser for å skape en god kommune å bo i. Kommunen har opprettet en kommunal 

frivilligsentral som er organisatorisk tilknyttet kulturenheten i kommunen og BUA 

utstyrssentral er underlagt sentralens ansvarsområde. Frivilligsentralen skal bidra til å 

styrke frivillige organisasjoner og deres tilbud, og ivareta uorganiserte frivillige og de 

som ønsker å bidra i samfunnet.  
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Å stimulere til frivillig innsats og skape 

sosiale og inkluderende møteplasser 

 

Nittedal Frivilligsentral 

Å stimulere til frivillig innsats og legge til 

rette for økt samarbeid mellom kommune 

og frivillighet  
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Målsetninger  

Stimulere til frivillig 

innsats og Ivareta 

frivilligheten 

-Bistå frivilligheten med rekruttering 

-Bruke sosiale medier til å løfte frem mangfoldet av frivillige 

aktiviteter, tilbud, arrangementer etc. i kommunen.  

-Sørge for godt omdømme, og fremsnakke andre tilbud.  

-Etablere årlig konferanse/arrangement for å markere 

frivilligheten i Nittedal.   

Knytte kontakt 

mellom 

frivilligheten og 

kommunen 

-Etablere relasjoner til lag og foreninger samt kommunale 

avdelinger.  

-Knytte til seg kontaktpersoner i både kommune og frivillig 

sektorene og har jevnlige møter og dialog. 

Etablere 

møteplasser/ tiltak/ 

aktiviteter/ 

arrangementer 

 

-Bidra til å videreutvikle allerede eksisterende møteplasser i 

samarbeid med frivilligheten og kommunen, ved å være 

representert i ulike komiteer, arbeidsgrupper og relevante 

møtepunkter. 

-Bidra til å etablere møteplasser ved å være en aktiv 

initiativtaker og pådriver for å ivareta frivillighetens interesser.   

-Ta initiativ til å etablere eller videreutvikle ulike tilbud ved å 

inkludere frivillighetens ressurser og engasjement  

Etablere og 

vedlikeholde 

digitale plattform  

-Lage en oversikt over ulike lag og foreninger samt ulike tilbud 

disse tilbyr. Oversikten skal være synlig for innbyggerne. 

-vi stiller til rådighet / informasjonsbank / kunnskapsbank/ 

komme til nytte for frivillig sektor. Eks: tilskuddsportalen, 

hjemmeside etc. Relevant informasjon ut til foreninger. 

En til en hjelp -koordinere frivillige som kan hjelpe til med enkle oppdrag 

-koordinere frivillige som bidrar på de ulike institusjonene 

Synlig og 

inkluderende 

frivilligsentral 

-ingen terskel for å ta kontakt med sentralen  

-fleksibel telefontid hvor innbyggerne kan oppnå kontakt 

-beliggenheten er sentral og lett tilgjengelig 

-aktiv på sosiale medier 

 

Effektmål / Suksesskriterier 

• Kommunen og frivilligheten er attraktive og gjensidige samarbeidspartnere 

• Sammen skaper vi gode og inkluderende tilbud for innbyggerne 

• Har et godt omdømme med å imøtekomme befolkningen på deres premisser 

• Får medieoppslag om en framtidsrettet og framoverlent kommune 


