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1. Formannskapet / kommunestyret påpeker viktigheten av det frivillige arbeidet. Det 
er viktig for brukerne av tjenestene og nittedalssamfunnet at det frivillige arbeidet blir 
videreført og utviklet. I denne sammenhengen ser formannskapet / kommunestyret 
muligheten for at stiftelsen Nittedal frivilligsentral kan være en viktig aktør i dette 
arbeidet. 
 
2. Formannskapet / kommunestyret erkjenner at avtalen mellom Nittedal kommune 
og stiftelsen Nittedal frivilligsentral må bli tydeligere på formålet med det offentlige 
tilskuddet. Det legges til grunn at det behandles en ny avtale med en varighet på ett 
år av gangen før 31.01.2018 for å sikre kontinuitet i stiftelsens arbeid. 
 
3. I denne avtalen må det stilles tydelige krav til sentralens formål og hvilke tjenester 
som skal leveres, samhandlingsarenaer, rolleavklaringer, oppgaver og rapportering. 
Forslag til ny avtale utarbeides av styret i frivilligsentralen, og de frivillige tas med på 
råd i utarbeidelsen av avtaleforslaget. Det forutsettes dialog mellom styret i sentralen 
og kommunen i utarbeidelsen av avtaleforslaget. Avtalen må aksepteres av begge 
parter, og godkjennes av kommunestyret før utbetaling av tilskuddet for 2018 kan 
foretas. 
 
4. Kommunens representant i stiftelsens årsmøte og kommunens representant i 
styret velges av kommunestyret. 
 
5. Revisjonsrapporten viser kritikkverdige forhold rundt styringen av frivilligsentralen. 
Avvikene må lukkes før kommunen kan gi offentlige tilskudd til driften av sentralen. 
Frivilligsentralens styre bes gjøre rede for hvilke tiltak som skal iverksettes for å lukke 
avvikene, og når disse tiltakene skal være gjennomført. Det pekes særlig på forhold 
som: 
• Lover og forskrifter må følges, herunder stiftelsesloven 
• Foreningen med samme navn som frivilligsentralen avvikles 
• Handlingsplan for frivilligsentralen må vedtas av styret, og styret følger opp daglig 
leder på gjennomføringen av denne 
• Sentralen skal ikke opptre som paraplyorganisasjon for frivillig sektor, men være en 
møteplass for frivillige, lag og foreninger. 
• Det stilles krav til kjønns- og livssynsnøytralitet 
• Protokoller fra styremøtene i frivilligsentralen må gi god oversikt over styrets 
beslutninger, og gjøres tilgjengelig for kommunen 
• Frivilligsentralens årsmelding må gi informasjon om hva som har vært 
frivilligsentralens bidrag i aktivitetene og hvor mange som har deltatt 
• Alle anskaffelser må være relevant for sentralens formål. 
• Alle vesentlige innkjøp må godkjennes av styret i forkant av anskaffelser, og alle 
fakturaer anvises av styreleder før utbetaling 



• Med bakgrunn i at kontroll- og tilsynsrollen tilligger frivilligsentralens styre, vurderes 
det om regnskapsfunksjonen skal tillegges ekstern regnskapsfører og ekstern 
revisjon av regnskapene 
  

Nittedal,  23.10.2017    


