
HANDLINGSPLAN FOR FRIVILLIGHET I LUND 

 ”Vi spiller på lag i Lund” 

 

Innledning 

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i landet er engasjert i 

frivillig arbeid.  Innsatsen de gjør har stor betydning for enkeltmennesker, men og så for samfunnet. 

Stortinget har gjort og gjør vedtak for å styrke frivillighet som tilskudd, skattefritak for gaver, 

momsfritak for utstyr til frivillige organisasjoner m.m. Det er utformet en statlig frivillighetspolitikk. 

I 2005 ble Frivillighet i Norge etablert, et samordningsforum for frivillige organisasjoner i landet. 

Organisasjonen arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i 

frivillligheten som er en hjørnestein i norsk kultur- og samfunnsliv. Organisasjonen har 300 

organisasjoner og  50.000 lag og foreninger over hele landet. 

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 ting.  En politisk 

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

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

høringer med lag og foreninger i kommunen. 

Frivillighet i Lund. 

 Det er registrert  66 foreninger innen ulike grupper:  idrett, kops,  barneforeninger, 

misjonsforeninger, friluftsliv, musikk og dans, kor, ulike hobbyforeninger m.m. 

Kommunen bevilger hvert år ca.    xxx     kr til lag og foreninger, etter innstilling fra administrasjonen 

og etter uttalelse fra Idrettsrådet. 

Mål 

Lund kommune har også som mål å hjelpe lag og foreninger gjennom kurs i organisasjonsarbeid, 

regnskapsførsel, sekretærfunksjoner m.m.  Dette for å styrke organisasjonen i foreningene.   

Kommunen vil også jobbe for en forenkling av søknadsprosessen for kommunale tilskudd til lag og  

foreninger. 

 

For å få en mest mulig lik behandling for leie av lokaler, vil kommunene jobbe for utjevning av 

leiekostnadene gjennom tilskuddsordninger. 

HØRINGSMØTE: Under høringsmøte møtte det…….. Det kom fram følgende ønsker fra de frammøtte: 

 

ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG: 

1. Fellesarrangement 



Samarbeid mellom lag og foreninger om arrangementer.  Kommunen stiller som 

medarrangør og kan bistå med økonomisk og praktisk hjelp. 

 

2. Aktivitetskalender 

En aktiv kalender som legges ut på kommunens hjemmeside.  Lag og foreninger gir melding 

til kommunen om arrangementer, møter, osv. 

 

3.  Årlig felles sammenkomst i november 

Hedring av utøvere som har gjort en bragd på nasjonalt og eller internasjonalt nivå.  Innspill 

på hvem som bør hedres må komme fra lag og foreninger. 

 

4.  Årlig felles møte på våren (mars) 

Diskutere aktuelle saker, lagene legger fram planer osv. En arena der enkelte foreninger kan 

få presentee seg eller noen av tiltakene de har satt i gang. 

 

5. Legge til rette for økonomisk støtte til lag og foreninger som må betale husleie i private bygg. 

 

6. Lag og foreninger oppfordres til å ha oppdatert hjemmesidene sine.  Kommunen legger ut 

link til alle lag og foreningers hjemmesider på kommunens hjemmeside. 

 

7. Lag og foreninger utfordres til å komme med informasjon om sin virksomhet som legges ut 

på kommunens hjemmesider.  Det vil bli en månedlig presentasjon, et lag per måned. 

 

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

innbyggernes helse. 

 

9. Rekrutteringstiltak 

Lag og foreninger bidrar med stoff til en informasjonsbrosjyre om lag og foreningers 

aktiviteter som blir sendt ut til alle husstander i kommunen 

 

10. Kommunen sender årlig ut informasjonsbrev til alle lag og foreninger. 

 

11. Avdelingsleder kultur er koordinator mellom kommunen og lag og foreninger. 

 

ÅRLIGE TILTAK FRA KOMMUNEN. 

Mars:  Dialogmøte mellom lag og foreninger og kommunen der aktuelle saker drøftes. Arena for lag 

og foreninger å presentere seg selv. Utveksling av erfaringer. Samling kan kombineres med kurs for 

lag og foreninger. 

April/mai: Tilskudd til lag og foreninger tildeles 

November:  Stor kulturkveld med utdeling av kulturpris/ildsjelspris, utmerkelser for presoner som har 

hevdet seg nasjonalt/internasjonalt.  Det sendes invitasjon til lag og foreninger. 



HANDLINGSPLANEN vedtas i OK-utvalget og HO-utvalget 1. juni, og tas opp til rullering etter 2 år i ny 

valgperiode. 

 


