
PARTNARSKAPSAVTALE 
STIFTELSEN ØYER-TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL 

OG ØYER KOMMUNE 
I. Bakgrunn 
Øyer kommunes bevilger årlig driftstilskudd til Øyer-Tretten frivilligsentral. 
 
For Øyer kommune er frivilligsentralen en lokal frivilligpolitisk organisasjon som forventes 

- å være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta i frivillig 
arbeid. 

- å være et ressurssenter og knutepunkt for enkeltmennesker, organisasjoner og det 
offentlige. 

- å initiere, mobilisere og samordne aktivitet i tråd med lokale forutsetninger og 
behov. 

 
II. Formål 
Partnerskapet er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å nå felles 
mål definert i Øyer kommunes frivilligmelding. Partene skal ha nytte av samarbeidet og 
plikter å bidra med avtalt innsats. Avtalen skal avklare partenes ansvar, bidra til å styrke 
videre utvikling av frivillig arbeid i kommunen, og motivere til frivillig aktivitet på nye 
arenaer. 
 
III. Plikter 
 
Gjensidige plikter: 

• partene skal sørge for gjensidig dialog med utveksling av informasjon ved månedlige 
møter. 

• partene skal arrangere samarbeidsmøte i starten av desember hvert år i forbindelse 
med gjennomgang/revidering/prioritering av satsningsområder for kommende 
arbeidsår. 

 
Øyer kommune plikter: 

• å bidra med styrerepresentant med personlig vararepresentant til styret i Øyer-
Tretten frivilligsentral. Disse blir valgt hvert fjerde år og følger 
kommunevalgperioden. 

• å oppnevne kontaktpersoner for frivilligheten i de aktuelle tjenesteenhetene. 

• å gi innspill til aktiviteter og tjenester som kan gjennomføres i frivillig regi. 

• å yte et årlig driftstilskudd til frivilligsentralen, tilskuddets størrelse avklares i 
forbindelse med årlige budsjettbehandlinger. Tilskuddets størrelse for 2020 er       
492 000. 

 
 
Frivilligsentralen plikter: 

• å følge opp samarbeidet med de aktuelle tjenesteenhetene. 

• å møte kommunale innspill med en konstruktiv innstilling. 

• å delta i utviklingsarbeid og bidra til implementering av samarbeidsprosjekt initiert av 
Øyer kommune. 



• å utarbeide forslag til årsplan og handlingsplan, som er samordnet med kommunale 
planer som omhandler frivillig aktivitet som sendes til kommunen innen 01.02. hvert 
år. 

• å sende årsregnskap og aktivitetsrapport til kommunen innen 01.04. hvert år.  

• å dokumentere omfanget av frivillig aktivitet gjennomført i frivilligsentralens regi 
(angitt i årsverk eksl. innsats fra daglig leder).   

 
IV Satsingsområde 2020-2024 
Partene er enige om følgende felles satsingsområder: 

• Rekruttere til frivillig innsats 

• Kompetansebygging for lag og foreninger (rekruttering, ledelse, markedsføring) 

• Folkehelse: 
✓ Barnefattigdom (Videreutvikle BUA, aktivitetsguider, ferietilbud, åpen hall, 

Allemed-verktøy) 
✓ Integrering av flyktninger (vertskapsfamilier, multikulturell møteplass) 
✓ Eldre (besøksvenn, aktivitetsvenner, delta og rekruttere til aktiviteter på 

institusjon) 
✓ Inkluderingsarbeid (åpne aktiviteter og møteplasser) 
 

 
 
V. Oppfølging av avtalen 
Avtalen skal evalueres hvert år. Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolking av 
denne avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom ikke 
forhandlinger fører fram er oppsigelse av avtalen en mulig konsekvens. 
 
For å følge opp sine forpliktelser er Øyer-Tretten frivilligsentral avhengig av at 
tilskuddsnivået i 2020 videreføres i avtaleperioden. 
 
VI. Avtaleperiode 
Avtalen gjelder i 4 år til 31. desember 2024. 
Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel. Begge parter har rett 
til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom avtalen blir vesentlig misligholdt, eller 
det er forhold ved den ene parten eller avtalen som kan skade den andre sitt omdømme. 
 
 
 
Øyer ………………… 
 
 
 
 
………………………………………..                                         ……………………………………… 
Øyer kommune                                                              Øyer-Tretten frivilligsentral 


