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Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune 

 

Innledning: 

Regjeringen ønsker å sikre utviklingen av et levende sivilsamfunn gjennom å utvikle et nært samspill 

med frivillige organisasjoner og ved å legge til rette for frivillig engasjement. Gjennom frivillig arbeid 

kan folk delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Frivillige organisasjoner yter uvurderlige 

bidrag til samfunnet, både gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats. Verdien av 

denne innsatsen er enorm. Frivillig virksomhet er i endring, blant annet på grunn av 

moderniseringsprosesser og en generell individualisering i samfunnet. Dette bidrar til å sette frivillig 

sektor under press. For å opprettholde en omfattende frivillig sektor i Norge, er det nødvendig med 

flere tiltak for å sikre rekruttering av aktive og tillitsvalgte. 

Regjeringen vil sikre en helhetlig frivillighetspolitikk gjennom: 

 Å sikre frivillighetens uavhengighet og mangfold 

 Å legge til rette for at alle kan delta i frivillig arbeid 

 Å sørge for bedre vilkår for frivillig virke lokalt 

 Å øke kunnskapen og oppmerksomheten om frivillighetens rolle og betydning for 

samfunnet 

 Å samordne og utvikle statlig frivillighetspolitikk 

Politikken skal også tydeliggjøre frivillig sektor som en selvstendig sektor i samfunnslivet. 

 

Frivillighet i Lund kommune 

 Det er registrert ca 70 foreninger innen ulike type grupper, blant annet:   

 Idrett 

 Kops 

 Barne- og ungdomsforeninger 

 Religiøse foreninger  

 Friluftsliv 

 Musikk og dans 

 Kor  

 Ulike hobbyforeninger 

 Bygdeutviklingsorganisasjoner og velforeninger 

 

I Lund kommune ble det i 2009 laget en handlingsplan for frivillighet, vedtatt av Oppvekst- og 

kulturutvalget 28.05.09. Denne planen bygger på den forrige, men har en del nye moment.  En politisk 

gruppe bestående av:  Bente H. Brogeland, Sigbjørn Hofsmo, Kjell Erfjord fra OK-utvalget og Bodil 

Heskestad og Arvid Hunsbedt fra HO-utvalget, har utarbeidet planen. Under prosessen har det vært 

høringer med lag og foreninger i kommunen. 



 

Lag og foreninger gjør en stor innsats for å skape gode miljøer og oppvekstvilkår.  Dette er et viktig 

arbeid for samhold, integrering og økt trivsel.  Lund kommune verdsetter dette arbeidet og ser klart 

viktigheten av å være en bidragsyter og samarbeidspartner mot frivilligheten.  

Kommunen bevilger årlig anslagsvis 350.000 kr  til lag og foreninger,  etter innstilling fra 

administrasjonen og etter uttalelse fra Lund idrettsråd. 

 

Mål 

Lund kommune sitt mål er ”Å spille på lag med frivilligheten”. 

Tiltak 

For å oppnå målet gjennomfører Lund kommune følgende tiltak: 

a) Tilskudd til lag og foreninger for å stimulere til økt aktivitet og trivsel. 

b) Avdelingsleder kultur er koordinator mellom Lund kommune og lag/foreninger. 

c) Årlig dialogmøte mellom Lund kommune og lag/foreninger i september. 

d) Årlig kulturkveld i januar. 

e) Tilrettelegge for gjennomføring av kurs i organisasjonsarbeid, klubbarbeid,  økonomi og 

regnskap og tekniske kurs. Hvis behov tilstrebes det å gjennomføre dette i mars. 

f) Enkel og effektiv søknadsprosess for kommunale tilskudd til lag og foreninger. 

g) Samarbeid med lag og foreninger i kommunen og i nabokommunene om ulike tiltak. 

h) Tilstrebe økonomisk utjevning av husleie for lag/foreninger i ulike deler av kommunen. 

i) Aktiv bruk av sosiale medier. 

j) Støtte og hjelp til markedsføring. 

Aktiviteter 

1. Aktivitetskalender 

En aktiv kalender som ligger på kommunens hjemmeside.  Lag og foreninger legger ut 

informasjon om arrangementer, møter, osv.  Kommunen godkjenner publisering. 

 

2. Kontaktinformasjon til lag og foreninger 



Lag og foreninger sender oppdatert kontaktinformasjon til  avdelingsleder kultur som 

oppdaterer kontaktinformasjonen på kommunens hjemmeside. 

 

3. Lag og foreninger oppfordres til å ha oppdaterte sosiale medier.  Kommunen legger ut link til 

aktuelle lag og foreningers hjemmesider på kommunens hjemmeside. 

 

4. Lag og foreninger oppfordres til å ta del i Folkehelseprosjekter med opplegg som kan styrke 

innbyggernes helse.  Frist for å søke midler er 1. juni. 

 

5. Markedsføring og rekrutteringstiltak 

 

a. Enkel markedsføring i sosiale medier om større arrangement og festivaler 

b. Samordning om datoer  i november 

c. Aktivitetskalenderen holdes oppdatert 

 

6. Kommunen sender kontinuerlig ut informasjonsmail til alle lag og foreninger om aktuelle 

saker og frister. 

 

7. Påskjønnelse 

Kulturpris 

Kulturstipend 

Prestasjonspris/påskjønnelse av idrettsutøvere 

Ildsjelpris. 

 

Handlingsplanen vedtas i OK-utvalget 1. juni og HO-utvalget  31. mai 2017, og tas opp til rullering 

ved hver valgperiode. 

 

 

 

 

 

 


