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Frivilligsentralen - Årsrapport 2010  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Frivilligsentralens årsrapport for 2010 godkjennes. 
 
 
Sammendrag: 
 

 
Organisering: 

 
Marker Frivilligsentral er heleid av Marker kommune, men er organisert med eget 
styre som består av representanter for eier og de frivillige i kommunen. 
Kommunestyret i Marker kommune er frivilligsentralens årsmøte.  
 
Frivilligsentralen ble startet den 1.februar 2008.  
 
 

Målsetting: 
 
Frivilligsentralens målsetning er å styrke, fremme og legge til rette for frivillig innsats 
for alle som ønsker å bidra, enten det er for en lengre eller kortere periode – med 
andre ord: Når de har lyst.  
Frivilligsentralen skal være en møteplass for alle frivillige. Vi skal legge til rette for et 
godt samarbeid mellom frivillige foreninger, kommunale etater og statlige 
myndigheter. Dette gjør vi bl.a. gjennom å: 

• Rekruttere enkeltpersoner og organisasjoner til frivillig innsats. 
• Skape sosiale nettverk i lokalsamfunnet. 
• Drive holdningsskapende og informativt arbeid for å fremme frivillighetstanken 
• Etablere gode samarbeidsformer mellom enkeltpersoner, organisasjoner, 

offentlige etater og andre. 
 
 

Målgruppe: 
 
Vi skal på et bredt grunnlag å formidle tjenester til Marker kommunes befolkning, og 
vi vil yte tjeneste til alle kategorier mennesker som trenger våre tjenester. 
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Økonomi: 
 
Frivilligsentralen mottar statlig støtte fra Kultur- og kirkedepartementet til delvis 
dekning (60 %) av lønnsmidler til daglig leder.  
I 2010 utgjorde dette en statlig støtte på 145.000 kr. Marker kommune dekker de 
resterende utgifter til lønn, samt de løpende utgifter til kontorhold, telefon, porto osv.  
Frivilligsentralens drift utover dette baseres på inntekter gjennom tilskudd og evnt. 
annet inntektsskapende arbeid. 
Frivilligsentralens regnskap inngår som en del av Markers kommuneregnskap og 
føres av kommunens økonomikontor og revideres av Indre Østfold 
Kommunerevisjon. 

 
 

Styret i Frivilligsentralen 2010: 
 
Styreleder:  Stein Erik Lauvås   Ordfører i Marker kommune 
Nestleder:  Bjørg Eva Brandsrud  Marker Speidergruppe 
Styremedlem: Anne Berit Jaavall Kværner Plan- og miljøutvalget 
Styremedlem: Tove Johansen   Rødenes Sanitetsforening 
Styremedlem: Theodor Bye    Oppvekst- og omsorgsutvalget 
 
Varamedlemmer: Rita Berget Lindblad  Varaordfører i Marker  
   Kjetil Skogdalen   Stiftelsen D/S Engebret Soot
   Finn Wahl    Marker Fotoklubb 
   Camilla Husebråten   Oppvekst- og omsorgsutvalget 
 
Sekretær:  Freddy Hagen   Daglig leder 
 

 
 

Noen av sentralens aktiviteter i 2010: 
 

• Videreformidling av frivillige til andre organisasjoner 
• Kantinedrift i helgene på Marker Bo og Servicesenter  
• Natteravner  
• Sandstrøere til eldre og uføre  
• Handletjeneste 
• Bistand til TV-innsamlingsaksjonen 2010 
• Følgetjeneste til lege / sykehus osv. 
• Bistand til andre organisasjoner vedr. søknader osv. 
• Besøkstjeneste til enslige 
• Hjelp til flytting, kjøring av søppel osv. 
• Generell hagearbeid og snømåking osv. 
• Datakurs / Senior-surf 
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Sentralens lokaler: 
 

Den 1. februar 2010 flyttet Frivilligsentralen inn i nye og hensiktsmessige lokaler og vi 
er svært fornøyde med de lokalene vi har fått på rådhuset.  
Lokalene ligger på bakkeplan og har etter ombygging egen inngang. Frivilligsentralen 
har nå eget kontor og møterom. I tillegg er det toaletter i tilknytning til sentralen. 
Av fasiliteter nevner vi at det er montert kjøkkenkrok med kjøleskap, komfyr og 
kaffeautomat. I tillegg er det montert TV og trådløst datanettverk, og det vil med det 
første bli montert lerret og projektor for data. 
Dette gjør at vi bl.a. kan arrangere datakurs i lokalene slik som på bildet over da vi 
hadde 21 fornøyde seniorsurfere her gjennom fire kursdager høsten 2010. I tillegg 
benyttes sentralen til utleie som møterom. 
 
 

Frivillige: 
 
Sentralen har pr. 31.desember 2010 78 registrerte frivillige hjelpere. Det er utført 
2166 timer frivillig arbeid, noe som utgjør 1,2 årsverk. Dette tilsvarer frivillige 
tjenester tilsvarende en lønnskostnad på ca. 625.000 kroner.  
 
Med tanke på at vi fortsatt er en relativt liten sentral og daglig leder er ansatt i 50 % 
stilling så er vi fornøyde med antall tjenestetimer for året.  

 
 

Brukere: 
 
Sentralen har i 2010 formidlet hjelp til 55 enkeltpersoner. I tillegg kommer alle de 
som er brukere av våre tilbud på Bo og servicesenteret osv. som det er vanskelig å 
tallfeste. 
Våre brukere kommer fra flere grupperinger: både yngre og eldre, uføre, psykiatriske 
pasienter, brukere av hjemmesykepleien, hjemmeboende eller andre som trenger 
sosial kontakt.  
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Samarbeid: 
 
Hele tiden siden vi startet Frivilligsentralen i februar 2008 har vi jobbet med 
departementets målsetning om samarbeid mellom frivilligsentralen, kommunen og 
eksisterende lag og foreninger. Det er avholdt informasjons- og orienteringsmøter 
med flere av kommunens frivillige foreninger hvor vi har presentert hva vi kan bistå 
med for å utvikle samarbeid på tvers av foreningsgrensene, og hvilke oppgaver 
frivilligsentralen kan hjelpe foreningene med. Dette arbeidet vil videreføres i 2011 da 
en mener det er viktig å opprettholde kontakten med kommunens organisasjoner. 
 
Noen av dem vi har samarbeidet med i 2010 er: 
 

• Andre frivillige organisasjoner 
• Andre Frivilligsentraler i distriktet 
• SLT-gruppen 
• Skolene 
• Avdeling for psykisk helse 
• Dagsenteret ved Marker Bo og Servicesenter 
• Helsestasjonen 
• TV-innsamlingsaksjonen 2010, Flyktningehjelpen 
• MOT 
• Marker bibliotek 
• Senior-surf 

 
 

Nettverk for Frivilligsentraler: 
 
Frivilligsentralen i Marker er tilknyttet nettverket for frivilligsentralene i Indre Østfold 
med Lill Pedersen fra Askim som nettverksleder. Daglig leder har deltatt i de fleste av 
nettverksmøtene som er avholdt i perioden. I tillegg har det vært fellesmøter for alle 
daglige ledere i Østfold hvor daglig leder har vært til stede. 
 
 

Kurs, konferanser og møter for daglig leder: 
 
• Nettverksmøter for Indre Østfold 
• Styremøter som sekretær 
• Felles nettverkssamling for Østfold 
• Regionskonferansen for Frivilligsentraler i region 2  
• SLT 
• Folkehelsekomiteen 
• Møter vedrørende natteravner 
• Møter med frivillige lag og foreninger i kommunen 
• En rekke møter med frivillige hjelpere 
• Møter med avdeling for psykisk helse i Marker kommune 

 
 
 

 Side 5 av 7   
 



  Sak 40/11 
 

Sluttord: 
 
2010 har vært et spennende år med tanke på at vi fortsatt er å regne som en ”fersk” 
sentral med alle de utfordringer det fører med seg. Vi har vektlagt et godt samarbeid 
med de eksisterende lag og foreninger i kommunen slik at de føler at frivilligsentralen 
er et fellesprosjekt, og ikke en konkurrent til de aktiviteter de driver. 
Vi har i året samarbeidet godt med andre Frivilligsentraler i Indre Østfold, og en 
mener dette vil bli enda viktigere i fremtiden.  
 
Vi har utført mange små og store oppdrag som er viktige for våre brukere, kanskje så 
viktige at det er det som skal til for å gjøre hverdagen litt lysere og enklere å klare.  
 
Selv om vi er godt i gang og kan se tilbake på et år med positiv utvikling, så er veien 
videre fortsatt utfordrende.  
Vi skal imidlertid yte vårt beste for at frivilligsentralen utvikler seg videre i en positiv 
og fremtidsrettet form.  
 
Vi vil til slutt takke samarbeidspartnere, Marker kommune og ikke minst alle frivillige 
for god innsats i 2010. 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret er årsmøte for Marker Frivilligsentral og skal derfor godkjenne 
årsberetningen. 
Frivilligsentralens regnskap inngår i kommunens regnskap og er således godkjent i forrige 
kommunestyremøte. 
 
Konklusjon: 
Frivilligsentralens årsrapport for 2010 godkjennes. 
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B-sak. 
 
Kommunal oppreisningsordning for personer som har vært utsatt 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/11 Kommunestyret 21.06.2011 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Papirene deles ut i møte. 


