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1. Innledning 
 

De frivillige lagene og foreningene er for Våler av uvurderlig verdi. Våler har vært, er 

og vil i framtiden være helt avhengig av en livskraftig frivillig sektor. Kommunen 

ønsker å bidra til at den frivillige sektoren blir styrket. Ved å utarbeide en 

frivilligstrategi og en frivilligpolitikk, så vil fokuset på sivilsamfunnet kunne bli styrket i 

det politiske og administrative miljøet. Ansatte i kommunen vil også kunne finne nye 

muligheter for å samarbeide med frivillige.  

Den kommunale sektor vet at å samarbeide med frivillig sektor er nødvendig. Det 

offentlige kan ikke løse alle utfordringer og møte alle behov. I et samfunn med en 

økende andel eldre, mange barn og unge som trenger ekstra oppfølging og økt 

tilstrømning av flyktninger, for å nevne noe, så er det konstruktivt å se etter løsninger 

og muligheter på tvers av sektorene. Det er også grunn til å tro at den frivillige 

sektoren i Våler også ønsker å styrke samspillet med den offentlige sektor. 

Frivilligstrategien tar først og fremst utgangspunkt i frivilligheten og behov og 

muligheter som finnes der. De frivillige lagene og foreningene kan ha ulike 

utfordringer som frivillig og offentlig sektor i sammen kan finne løsninger på. 

Strategien foreslår løsninger på enkelte utfordringer. De frivillig organiserte 

aktivitetene vil alltid være et supplement til de offentlige tjenestene. 

De frivillige aktivitetene skal ikke erstatte lovpålagte offentlige oppgaver. De frivillige 

løser oppgavene på egne premisser. 

I et samarbeid mellom frivillige og kommunalt ansatte, må det skapes en respekt og 

felles forståelse for de profesjonelle sin faglighet og de frivillige sitt personlige 

engasjement og motivasjon for å være frivillig. Frivilligstrategien skal bidra til at 

motivasjonsfaktorene for å drive frivillige aktiviteter blir styrket og at ansatte i 

kommunal sektor bruker mulighetene som ligger i samhandlingen med frivillige lag og 

foreninger. 
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1.1 Formål med strategien 
Formålet med strategien er å legge til rette for gode vilkår for frivilligheten. Gjennom 

å systematisere samarbeidet mellom kommune og de lokale foreningene, vil det ikke 

bare skape mer og bedre frivillighet, men gi lokalsamfunnet høyere aktivitet, trygghet 

og bærekraft. 

1.2 Begrepsforklaring 

Den tredje sektor. 

Første og andre sektor er stat, fylkeskommuner, kommuner og marked. Tredje sektor 

er dominert av private, frivillige organisasjoner med allmennyttige eller ideelle formål. 

Betydelige deler av arbeidet i den tredje sektor er ulønnet. Tredje-sektor 

virksomhetene har en kollektiv forankring og blir utøvet gjennom og videreutviklet i 

sosiale nettverk. Men den tredje sektor omfatter også næringsorganisasjoner, yrkes-

og fagforeningsorganisasjoner og profesjonelle tjenestegiverer. 

I Norge skjer frivillig arbeid innen fritid, kultur, trosfellesskap, humanitært arbeid, 

idrett, helse og omsorg. 

Frivillig sektor 

Sivilsamfunnet er frivillig sektor gjerne kalt. Det som skiller frivillig sektor fra den 

tredje sektor er at frivillig sektor omfatter bare organisasjoner som i stor grad er 

basert på frivillig, ulønnet arbeid/aktiviteter.  

Frivillige organisasjoner. 

Dette er de frivillige organisasjonene som kommer under termen frivillig sektor. Et 

hovedkjennetegn er at de er medlemsorganisasjoner og at medlemskapet er frivillig. 

Dette avgrenser de frivillige organisasjonene mot tiltak med kollektivt eller tvungent 

medlemskap. Frivillige organisasjoner kan være profesjonelle tjenestegiverer, men 

her blir ikke disse regnet med under termen Frivillige organisasjoner. Et annet 

kjennetegn er en grunnleggende frikopling fra det offentlige: Frivillige organisasjoner 

kan opprettes og nedlegges uten offentlig medvirkning. 
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2. Føringer 

2.1 Nasjonale føringer:  
- NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Det blir pekt på viktigheten av å søke nye 

løsninger og samarbeidsmønstre gjennom dialog og forhandlinger mellom offentlig 

og frivillig sektor på omsorgsfeltet. Det er i rommet mellom det offentlige og 

sivilsamfunnet at nye fellesskapsløsninger kan utvikles. 

- St.meld. nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg – Legger opp til en nasjonal 

strategi for frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet. Det skal legges til rette for et 

levende sivilsamfunn som skaper tilhørighet, solidaritet og fellesskap. Strategien skal 

angi tiltak for å rekruttere og beholde frivillige i omsorgstjenesten, sikre økt frivillig 

aktivitet og redusere ensomhet. 

- St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle - Frivillig sektor er kjennetegnet ved 

et mangfold av aktiviteter, omfang og organisering innenfor de fleste 

samfunnssektorer. Regjeringen ønsker å støtte opp om et slikt mangfold og tar sikte 

på å bedre de generelle rammebetingelsene for sektoren. 

- Kommunenes Sentralforbund (KS) vedtok i 2004 følgende: «Det må utformes en 

politikk overfor de frivillige virksomhetene fra kommunens side som gir dem større 

forutsigbarhet og bedre vilkår» En aktiv og levende frivillig sektor er av 

grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene bør 

tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk. 

KS og Frivillighet Norge har en felles plattform for samspill og samarbeid mellom 

frivillig og kommunal sektor.  

- Folkehelseloven - skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller (§ 1). ”Samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse” tydeliggjør at målet med loven er, gjennom en bred samfunnsmessig 

tilnærming, å gjøre noe med de ulike påvirkningsfaktorene i samfunnet som kan ha 

innvirkning på folkehelsen. Folkehelsearbeid handler om å skape gode 

oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et 

samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og 

fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse (§ 3). Arbeidet retter seg mot 
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befolkningen eller deler av befolkningen og ikke mot enkeltindivider med identifisert 

risiko. Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre 

myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, 

uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for 

samarbeid med frivillig sektor. 

- Frivillighet Norge - et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De 

arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, 

som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. 

2.2 Regionale føringer:  
- Fylkesplanen Østfold mot 2050 (Forlenget planperiode 2012 – 2015) trekker fram 

samhandling med frivillig sektor som en strategi for å fremme folkehelse og gode 

levekår, særlig for barn og unge og innvandrere. I fylkesdelplan for barn og unge 

(2009) er det nedfelt en regional frivillighetspolitikk. Fylkeskommunen har videre fulgt 

opp den blant annet i regional plan for folkehelse 2012 – 2024. Hensikten med en 

egen Fylkesdelplan Barn og unge er først og fremst å: 

* bevisstgjøre Østfoldsamfunnet om status og utfordringer for denne viktige gruppen 

* synliggjøre viktige deler av det arbeidet som allerede gjøres av fylkeskommunen og 

andre. 

* initiere tiltak for å bedre oppvekstsvilkårene. 

2.4 Kommunale føringer:  
- KOMMUNEPLAN 2011-2022 – Levekår og folkehelse - beskriver strategier for å 

ivareta sosial rettferdighet og livskvalitet for alle. En strategi er felles 

frivillighetspolitikk hvor det er fokus på samarbeid om etablering av frivilligsentraler og 

stimulere til økt støtte og samordning med frivilligheten Belønne frivillig innsats som 

legger til rette for sosial og kulturell integrering. Utvikle lokale kraft- og kultursentre, 

og ha fokus på den enkelte innbyggers betydning for fellesskapet. 

- FOLKEHELSEPLANEN 2014-2026 – Dynamiske samarbeidstiltak og løpende 

dialog på ledernivå med Frivilligsentralen fører til mange positive tiltak i 

lokalsamfunnet.  Mulighet for fysisk aktivitet knyttet til sosiale møteplasser et 

satsingsområde. Det hadde vært ønskelig at kommunen i samarbeid med de frivillige 

organisasjonene hadde engasjert seg mer. 
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- HELSE- OG OMSORGSPLAN 2013 – 2023 -Det er pekt på viktigheten av 

samarbeid med frivillig sektor. Samspillet mellom spesialisthelsetjenesten, 

omsorgstjenestene (kommunale tjenester) og den frivillige omsorgen vil være av helt 

avgjørende betydning i møte med fremtidas utfordringer. Bestillingen av plan for 

samarbeid med frivillighet er en del av utviklingen av helse og omsorgsplan og 

kommunens planstrategi. Planen legger til grunn at kommunen ikke kan løse alle 

oppgaver alene.  

- KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2008 – 2019 - Det går 

igjen i de tre høringsuttalelsene fokus på en dreining fra konkrete (idretts-) anlegg til 

fysisk aktivitet/friluftsaktiviteter og folkehelseperspektiv. Samt å se sammenhengen 

mellom de ulike kommuneplaner som kommunedelplan for folkehelse, 

forvaltningsplan for friluftsområder og frivillighetsplan som særlig relevant som 

underlag for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

Det er som vist fra nasjonalt nivå også en dreining fra konkrete anlegg til fysisk 

aktivitet / folkehelse/frivillighet som kan utøves på andre arena enn i konkrete anlegg. 

Her ligger det både mange muligheter og utfordringer. 

Våler har engasjert frivillige lag og foreninger til dynamiske samarbeidstiltak og 

løpende dialog på ledernivå med Frivilligsentralen som f. eks kan føre til mange 

positive tiltak i lokalsamfunnet. 
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3. Utvikling i frivillig innsats 

3.1 Den tradisjonelle frivilligheten 
- Siden starten av 2000-tallet har myndighetene hatt økt oppmerksomhet på 

frivilligheten. Det som skjer på sentralt nivå har ringvirkninger for den kommunale 

politikken, og utviklingen legger opp til en todeling av frivillig sektor, med et tydelig 

skille mellom kultur – og fritidsfeltet og helse – og sosialfeltet.  

- De frivillige organisasjonene har opplevd store endringer i rammevilkårene som 

følge av statlig politikk. Til tross for dette har organisasjonene klart seg bra 

økonomisk, og hatt vekst i både inntekter og aktiviteter.  

- Andelen som gjør frivillig arbeid har gått tilbake. Likevel er Norge i verdenstoppen 

når det kommer til frivillighet.  

3.2 Den moderne frivilligheten 
- Sosiale medier har skapt en ny kommunikasjonssituasjon for frivillige 

organisasjoner med forventninger om interaktivitet og rask respons. Det medfører 

nye krav til kompetanse, risiko for økt sentralisering og utfordringer for tradisjonelle 

beslutningsstrukturer.  

- Det er store utfordringer mange steder med å skape sosial kontakt mellom 

minoritets og majoritetsbefolkningen. Det jobbes flere steder systematisk med 

inkluderingsarbeid, men likevel er ildsjeler i det lokale foreningslivet bekymret for 

framtiden. Jenter, minoritetsforeldre og eldre ungdom må engasjere seg mer.  

- Den klassiske formen for frivillig arbeid er i endring, og det er en dreining mot mer 

kortsiktighet. Yngre generasjoner deltar helst på en mer prosjektorientert sporadisk 

måte og knyttet til bestemte formål. Folk er mer “på og av” i organisasjonslivet enn 

tidligere, og er generelt mer travle og selektive i hva de bruker tiden sin på. “What´s 

in it for me?” er en mer utbredt holdning. 
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3.3 Frivillighet og samfunnsutvikling 
- Egenskaper ved samfunnet har mye å si for den enkeltes livskvalitet. Et bredt 

organisasjonsliv er avgjørende for den sosiale integrasjonen og for å skape tillit. 

Forskningen viser at frivillighetens bidrag står sentralt i den enkeltes opplevelse av 

livskvalitet.  

 

- Deltagelse i frivillige organisasjoner avhenger av individuelle faktorer som økonomi, 

familiesituasjon og sosial forankring.  

 

- Ved å delta i frivillige organisasjoner får man tilgang til kunnskap, fellesskap og 

nettverk. Det er en demokratisk utfordring at ikke-vestlige innvandrere har en lavere 

faktisk deltakelse enn majoritetsbefolkningen.  

 

- Både barn, unge og foreldregenerasjonen med etnisk minoritetsbakgrunn har ofte 

liten eller ingen kunnskap om den norske organisasjonstradisjonen. Forskning viser 

at barn og ungdom som deltar i organisasjonslivet, deltar på andre demokratiarenaer 

senere i livet. Deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjoner er derfor en nøkkel til å 

inkluderes i samfunnet, og en nøkkel til å både forstå og delta i det norske 

demokratiske systemet. Men deltakelsen i barne- og ungdomsorganisasjoner er lav 

blant barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn. 

3.5 Frivillighet koster 
- De fleste frivillige organisasjoner finansierer sin virksomhet gjennom flere kilder som 

offentlige bevilgninger og tilskuddsordninger, frivillig innsats, private gaver, 

inntektsbringende aktiviteter og kommersielle ressurser.  

 

- Lån og leie av skolelokaler er viktig for at lokale frivillige organisasjoner kan fungere 

som læringsarenaer. 

 

- Etter krav fra frivilligheten har Staten opprettet en momskompensasjonsordning for 

frivillige organisasjoner. 
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4. Frivilligheten i Våler 

4.1 Lag og foreninger 
I det følgende presenteres i korte trekk frivillig sektor i Våler. Våler har mange ulike 

lag og foreninger. Plattformen tar ikke mål av seg til å gi en fullstendig oversikt over 

frivilligheten, verken når det gjelder eksakt antall lag og organisasjoner, grupper og 

sammenslutninger, antall partnerskap inngått mellom frivilligheten og de ulike 

kommunale tjenestene. Oversikten er heller ikke fullstendig over de lag, foreninger og 

andre som har samarbeidsavtale med kommunen. 

Frivilligsentralen og Home Start representerer i denne plattformen den ”nye” 

frivilligheten. 

Lag og foreningene er delt opp i 7 forskjellige grupper: 

Foreninger med voksne medlemmer 12 stk. 

Serviceforeninger  6 stk. 

Barn og ungdom  6 stk. 

Idrett 22 stk. 

Musikk og sang  9 stk. 

Velforeninger  7 stk. 

Kristne foreninger  3 stk. 

Totalt 65 stk 

 

Utfyllende oversikt over lag- og foreninger ligger på kommunens hjemmeside – 

(http://www.valer-of.kommune.no/foreninger).   

4.2 Frivillighet og kultur 
Frivillig arbeid utgjør mye av arbeidsinnsatsen når det gjelder ulike 

kulturarrangementer i kommunen. Spesielt kan nevnes Bygdedagen, 17. mai og 

Kulturminnedagen. Seksjon oppvekst og kultur samarbeider mye med lag- og 

foreninger, spesielt kan nevnes Frivilligsentralen og Historielaget. 

http://www.valer-of.kommune.no/foreninger
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4.3 Frivilligsentralen 
Våler/Svinndal Frivilligsentral er en viktig lokal møteplass for alle som ønsker å delta i 

frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomi eller etnisk tilhørighet. 

Våler/Svinndal Frivilligsentral ble startet 19. desember 1996, er finansiert av 

Kulturdepartementet og Våler kommune. Frivilligsentralen drives på basis av frivillige, 

ubetalte medarbeidere, med unntak av daglig leder, som er ansatt i 100 % stilling. 

Frivilligsentralens overordnede mål er å få frem de positive verdier og ressurser som 

finnes i Våler kommune, samordne aktiviteter og arbeide for å utvikle nærmiljøene til 

et godt sted å bo. 

 

 

Diverse aktiviteter i regi av Frivilligsentralen 

På sentralen På Helse- og sosial 

senteret 

Andre 

Bygdekafé Café Kroken Utkjøring av mat 

Leksekafé Leseombud Utdeling av strøbokser 

Bingo Data «drop in»  

Spis sammen Strikkekafé  

Strikkekafé   

Tur og stav   

 

 

 

Sentralen koordinerer julegrantenningene, TV innsamlingen og har godt samarbeid 

med etablerte lag og foreninger. Sentralen er også en vesentlig bidragsyter i 

tilrettelegging av kulturarrangementer som blant annet kulturminnedagen.  

I det hele tatt er både aktiviteter, møteplasser og sentralens kulturengasjement på 

generell basis et viktig bidrag til god folkehelse og bygging av fellesskapsfølelse for 

Vålers innbyggere. 
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4.3 Home Start Familiekontakten  
Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker 

småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Det er drevet 

som et interkommunalt samarbeid mellom Rygge, Råde og Våler kommune, der 

Rygge kommune er drifter av Home-Start avdelingen. Våler kommune ble med i dette 

samarbeidet fra 2011. Home-Start Familiekontakten skal kople småbarnsfamilier som 

trenger ekstra støtte med frivillige som ønsker å hjelpe. De frivillige får opplæring og 

kan være hjelpere i en familie i kortere eller lengre perioder. 

 

5. Dialogmøte med frivillige, lag og foreninger 
 

Som en viktig del av arbeidet med strategien for frivillighet ble det gjennomført ett 

dialogmøte med frivillige, lag og foreninger høsten 2014. Frivillig sektor gjorde en 

vurdering av sterke og svake sider med frivilligheten i Våler 

Det ble drøftet forskjellige områder for samarbeid mellom de frivillige og kommunen. 

Utgangspunktet for drøftingen var ”Det skal være lett å være frivillig i Våler”. 

Oppsummeringen fra møtet ligger som vedlegg i denne planen. 
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6.  Tiltaksplan 
 

HOVEDMÅL:  

Våler kommune har et systematisert samarbeid med den frivillige sektor, 

som er basert på dialog, mangfold og planmessig arbeid. 

Tiltak Ansvar Når 

Delmål 1: Det er etablert felles arenaer for samarbeid og samhandling mellom 

offentlig og frivillig sektor, hvor en møtes for å diskutere løsninger på ulike 

utfordringer, legge til rette for kompetanseutvikling og presenterer positive tiltak for 

samarbeid og mangfold. 

Kommunen og frivillige lag og 

foreninger skal arrangere årlige 

dialogmøter hvor aktuelle tema blir 

satt på dagsorden. 

Seksjon oppvekst og kultur og 

Seksjon Helse og omsorg 

, i samarbeid med 

Frivilligsentralen. 

Årlig 

Det skal bli utviklet en digital 

aktivitetskalender som på en enkel 

måte kan oppdateres selv av de 

frivillige lag og foreningene. Denne 

online kalenderen skal ligge på 

kommunens hjemmeside. På denne 

måten kan lag og foreninger blant 

annet gå inn og sjekke om deres 

arrangement kolliderer med andre 

aktiviteter.  

Seksjon oppvekst og kultur 

IKT 

2016 

Delmål 2: Det oppleves håndterlig å ta på seg ulike verv og oppgaver som frivillig. 

Alle lag og foreninger i Våler kan 

ved behov få tilgang til 

kompetanse/veiledning innenfor 

bestemte fagområder. 

Frivilligsentralen 

 

Løpende 

Delmål 3: Den frivillige skal ha anledning til å drive frivillighet på egne premisser.  

Du kan ta kontakt med 

frivilligsentralen, på hjemmesiden 

Frivilligsentralen Løpende 
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eller mail, hvis du ønsker å bidra. 

Registrering og oversikt over behov 

og menneskelige ressurser skal 

være lett tilgjengelig. 

Delmål 4: Frivillige organisasjoner satser på lavterskeltilbud som inkluderer barn med 

minoritetsbakgrunn. Det er økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til 

eksisterende organisasjoner der de kan delta sammen med etnisk norske. 

Lag og foreninger kan søke om 

økonomiske midler for iverksetting 

av ulike integreringstiltak for 

flyktningene som er bosatt i 

kommunen. Det kan brukes til både 

etablering av grupper og 

enkeltarrangement. 

Seksjon oppvekst og kultur  Løpende 

Det arrangeres et informasjonsmøte 

hvor temaer rundt integrering tas 

opp. Alle frivillige lag og foreninger 

blir invitert. 

Seksjon oppvekst og kultur og 

seksjon Helse og omsorg, i 

samarbeid med 

Frivilligsentralen  

Vår 2016 

Det blir formidlet god informasjon 

om de lag og foreninger som fins i 

Våler ut til flyktningene som er 

bosatt i kommunen. 

 

Seksjon oppvekst og kultur og 

seksjon Helse og omsorg, i 

samarbeid med 

Frivilligsentralen. 

Løpende 

Delmål 5: Våler kommune legger til rette for økt aktivitet. 

Kommunen arrangerer et seminar 

med fokus på hvordan man kan 

samarbeide om økt aktivitet. Alle lag 

og foreninger blir invitert. 

Seksjon oppvekst og kultur og  

seksjon Helse og omsorg, i 

samarbeid med 

Frivilligsentralen,  

2016 
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Vedlegg 1. 
Oppsummering fra Dialogmøtet 

1. Hvordan er det å være frivillig i Våler? 

 

Stort sett bra. Liten kommune, oversiktlig med nærhet, kjenner hverandre, lett 

å finne folk og engasjere. Stabile folk som arbeider i kommunen som har vært 

ansatt i mange år, slik at folk kjenner dem. Næringslivet stiller opp. 

Det er en utfordring med rekruttering. Foreningene kan «konkurrere» om 

medlemmene. Noen foreninger kan være tilnærmet like og har samme 

arbeidsområder. 

 

2. På hvilken måte kan kommunen legge til rette for at det skal bli lett å være 

frivillig? 

Kommunen benytter seg for lite av lag og foreninger til ulikt arbeid. Hvem 

trenger hjelp og til hva?? Lag og foreninger vil gjerne vite dette og kan gjøre 

en arbeidsinnsats. Lånesentral for utstyr, «Homestart», etc., det finnes mange 

«ordninger» som kan brukes, savner koordinering på dette. Skape arenaer 

hvor man kan dele noe. Taushetsplikt fra skoler/barnevern etc. hindrer å få 

kontakt med de som trenger det mest?? 

Mye jobb og vanskelig å få med folk på aktiviteter (helse – og sosialsenteret), 

lite penger, må bli bedre på å organisere. Turgruppa «Fiin gammel» er godt 

fornøyd med å ha treff annen hver onsdag, mange kommer, men etterlyser 

mer samarbeid når det gjelder praktiske ting (som når det planlegges turer ut 

etc.). 

Fint med kommunens hjemmeside. Kan denne siden benyttes til presentasjon 

av ulike lag og foreninger; synliggjøre?  Hvordan få ut opplysninger om det 

som skjer/arrangementer etc. Lage et råd/komité som kan sende ut info om 

hva som skjer, program, diskutere årsplaner etc. Slik at man ikke legger 
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arrangementer på samme dato etc. «Det skjer» i Moss avis kan brukes til å 

bekjentgjøre hva som skjer av møter/arrangementer. 

Fint at kommunen stiller lokaler til rådighet for lag og foreninger og at de er 

gratis, mot litt dugnadsinnsats etc. 

Vi trenger ikke mer byråkrati. Gjøre det enkelt for frivillige å fylle ut skjemaer 

som er nettbasert etc. 

Prosjektmidler for lag og foreninger etc. hvor finnes dette?? Kan det 

informeres om dette? 

Dialog / informasjon / kommunikasjon er nøkkelord for godt samarbeid. 

 

3. Hva motiverer deg i ditt frivillige arbeid? 

Grunnleggende interesse for arbeidsområdet, ønske om å hjelpe, motivere andre, 

spre glede, være nyttig, lystbetont, møte andre, kameratskap, sosial faktor. 

Vedlegg 2. 
Arbeidsgruppas sammensetning 

Virksomhetsleder i Pleie og Omsorg Wenke Aannerød 

Koordinator for Tildelingskontoret Birgitta Rafshol 

Seksjon oppvekst og kultur v/kulturfaglig rådgiver Lillian Høstaker 

Våler og Svinndal Frivilligsentral v/daglig leder Karen Margrethe Hansen 

Koordinator for dagaktivitetstilbudet Eivind Lien 

Styringsgruppas sammensetning 

Folkehelsekoordinator 

Kommunalsjef Helse og omsorg 

 


