Retningslinjer
for Frivilligsentraler
1. Formål
Retningslinjene skal sikre en kontinuitet av arbeidet i frivilligsentralene i Norge, og bistå i
arbeidet med å videreutvikle en felles forståelse for viktigheten av frivilligheten som en fri og
uavhengig sektor, som skal utvikles av og på de frivilliges premisser.
Lokale tilpasninger og videreutvikling defineres av den enkelte sentral og deltakerne der, og
settes inn i den lokale samarbeidsavtalen.
En frivilligsentral må tilfredsstille noen kriterier for å kunne bli medlem i Norges
Frivilligsentraler.
●

En frivilligsentral:
o

Er en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og
behov

o

Initierer, mobiliserer og samordner lokal frivillig innsats i et samarbeid mellom
frivillige ildsjeler, lag/foreninger og det offentlige.

o

Er åpen for alle, og jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike
former for frivillig arbeid

o

Utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen

o

Drives av en lønnet daglig ledelse, helst en daglig leder i full stilling.

● Frivillighet: samfunnsnyttig arbeid uten lønn eller noen annen form for økonomisk
vederlag, utover godtgjørelse for direkte utlegg.

2. Organisering
Eiere
En frivilligsentral kan eies og drives av ulike juridiske personer. Vi legger til grunn følgende
prinsipper:
● Sentralen skal ha et eget styre
● Sentralens formål, organisasjonsform og beslutningsstruktur samt virksomhet og drift
reguleres i egne vedtekter.

Styre og virksomhet
Alle frivilligsentraler skal ha et eget styre. Styret bør bestå av:
● Representanter fra de frivillige
● Representanter fra lokalt foreningsliv
● Representanter fra eiere / opprettere
Styret definerer sentralens hovedoppgaver og virksomhetsområde.
Aktivitetene skal være et supplement til kommunale tjenester, ikke en erstatning for.
Det skal legges vekt på et samspill mellom frivillig, privat og offentlig sektor.

3. Samarbeidsavtale med kommunen
Det bør inngås en samarbeidsavtale mellom den enkelte sentral og kommunen. Avtalen skal
regulere forholdet mellom kommunen og frivilligsentralen.

4. Nettverk og frivillighetspolitikk
Nettverk
Sentralen skal delta aktivt i nettverkssamarbeid. Hensikten er å bidra til å styrke
videreutvikling av og sikre rammevilkår for sentralene i Norge, og å sikre faglig videreutvikling
ved deling av erfaringer og kompetansespredning.

Frivillighetspolitikk
I de kommuner der det ikke er en vedtatt, definert frivillighetspolitikk, bør frivilligsentralen
oppfordre kommunen til å utarbeide dette i samarbeide med sentralen(e), lokalt foreningsliv
og Frivillighet Norge. Politikken må forankres i kommune‑ eller bystyre.
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