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Sammen skaper vi gode lokalsamfunn 

 

 
 



 
 

 

Visjon 
Sammen om vekst og utvikling 

 

 

Verdigrunnlag 

Åpenhet: Stange kommune skal legge vekt på åpenhet, respekt og ha gode 

dialoger med frivilligheten.  

Trygghet: Stange kommune skal være preget av trygghet og troverdighet i sitt 

samarbeid med frivilligheten, og viser respekt for ulike innspill og synspunkter.  

Mangfold: Stange kommune sin samhandling med frivilligheten skal preges av 

mangfold, hvor den frivillige blir sett, hørt og verdsatt. 

 

Hovedmål 

Stange kommune skal sammen med frivilligheten utvikle et livskraftig og            

         inkluderende samfunn.  

 

 

Mål 

Stange kommunes frivillighetsstrategi har som mål: 

 

 å styrke frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest 

mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv og oppleve tilhørighet i 

hverdagen. 

 å forebygge ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette for aktiviteter 

og fellesskap med andre.  

 at innbyggere i Stange kommune som har lav tilknytning til arbeidslivet, har 

mulighet til å delta i fellesskapet.  

 å rekruttere, beholde og øke frivillige i alle aldre, og styrke det systematiske 

samarbeidet mellom frivillige lag og foreninger, frivilligsentralen, frivillige 

enkeltpersoner og kommunen.  

 at samarbeidet mellom sektorene bygger på prinsippet om at frivillig sektor 

skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 
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Strategi  
Stange kommune skal ha en nytenkende, løsningsfokusert og innovativ tilnærming til 

samarbeidet med frivillig sektor. Vi skal hente det beste fra nasjonale anbefalinger og 

Frivillighet Norge, og tilpasse dette til våre lokale forhold.  

 

Det betyr at kommunen har ambisjoner om å: 

 legge til rette for at samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen preges av 

forutsigbarhet, åpenhet, forbedringstankegang, tillit og tilgjengelighet i tråd 

med vår visjon og verdigrunnlag 

 legge til rette for at aktørene i frivillig sektor blir stimulert til å bidra med sitt 

iboende engasjement i lokalmiljøet 

 

 

 

 

 

 



 
 

Samarbeid mellom frivillig sektor og Stange 

kommune 

 
Rekruttering 

Stange kommune støtter frivilligheten ved å:  

 

 samarbeide med lag og foreninger om relevant opplæring/kursing som kan 

bidra til et mer målrettet rekrutteringsarbeid 

 tilrettelegge for markedsføring og rekruttering på kommunale nettsider 

 tilrettelegge for dialog og samhandling 

 

 

Økonomi 

Stange kommune støtter frivilligheten ved å: 

 

 forenkle ordningene for økonomisk støtte   

 administrere tilskudd til lag og foreninger etter søknad 

 vurdere mulige nye støtteordninger 

 ha en oversikt over og tilgjengeliggjøre informasjon om relevante eksterne 

støtteordninger" 

 tilrettelegge for opplæring til lag og foreninger, bl.a. innen regnskap og 

styrearbeid 

 

Kommunikasjon, møteplasser og kompetanse 

Stange kommune tar initiativ til:  

 

 å etablere en involverende dialog med lag og foreninger for å vurdere hvilke 

tiltak som kan styrke gjensidig kommunikasjon og koordineringen av samspillet  

 å se nærmere på behovet for å etablere eller videreutvikle faste 

kontaktpunkter/møteplasser for å fremme dialog og tettere samarbeid mellom 

kommunen og foreningene, samt mellom foreningene 

 utforske hvilket behov lag og foreninger har for kompetanseheving innen 

støtteordninger og faglig påfyll. 

 

Synlighet og markedsføring 

Stange kommune støtter frivilligheten ved å: 

 

 etablere en frivillighetsportal via sin 

hjemmeside 

 ta initiativet til et årlig arrangement 

hvor frivilligheten viser hva de gjør for 

innbyggerne. 
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Lokaler 

Stange kommune tar medansvar ved å:  

 

 se nærmere på ulike muligheter for leie- og lånesystemer av kommunale bygg 

 

 

Stange kommunes frivilligsentral 

Ligger i Ottestad og er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i 

lokalmiljøet. Ottestad Frivilligsentral skal være et bindeledd mellom de som ønsker å 

yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta slik innsats. 

Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og 

organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige 

arbeidet. 

 

Det skal være enkelt, trivelig og meningsfylt å være 

frivillig i Stange kommune! 
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