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Hvem er vejledningen til? 
Vejledningen er til frivilligcentre der modtager grundfinansiering (FRIG) via finanslovens § 

15.71.03.10. 

 

Hvad er formålet med udviklingsplanen? 
Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at formålet med grundfinansieringen er opfyldt, 

herunder at der arbejdes resultat- og udviklingsorienteret. 

Derudover skal udviklingsplanen bidrage til, at frivilligcentret reflekterer over, hvordan der sker 

en fortsat udvikling og kvalitetssikring af indsatsen. Udviklingsplanen skal derfor også indeholde 

en plan for, hvordan der løbende følges op på indsatsen og hvordan resultaterne af indsatsen 

dokumenteres. 

Udviklingsplanen er toårig og skal indsendes hvert andet år. 

Udviklingsplanen skal sendes sammen med budgettet og dokumentation for kommunal 

medfinansiering for det kommende år senest den 15. november. 

Materialet skal sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk 

Hvad skal udviklingsplanen indeholde? 

Udviklingsplanen skal indeholde følgende punkter: 

 Målgruppe og formål 

 Kommende års aktiviteter og mål 

 Dokumentation af indsats og resultater 

 Organisering omkring aktiviteter og mål 

 

Målgruppe og formål 

 En kort beskrivelse af de målgrupper, der arbejdes med. 

 En kort beskrivelse af frivilligcentrets formål. 

Kommende års aktiviteter og mål 

 Angiv frivilligcentrets konkrete mål for indsatsen de to kommende år. Beskriv hvad 

indsatsen vil have af betydning for borgerne, hvis målene bliver indfriet. 

 Opstil konkrete mål for aktiviteter. Målene skal beskrive, hvilke aktiviteter der forventes 

gennemført og omfanget af hver type af aktiviteter. Af mål bør der indgå følgende:  

o Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af frivillige i lokale 

organisationer.  

o Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af udsatte borgere som 

frivillige i lokale organisationer 

o Mål for mangfoldighed i medlemssammensætningen 

o Mål for facilitering af netværk for medlemsorganisationerne 

 

Det er valgfrit om målene er 1- eller 2-årige. Nogle mål kan være planlagt i år 1, mens andre 

mål kan være planlagt i år 2. Derudover kan der være andre mål, som ikke ændre sig fra år 1 til 

år 2 eller kører over begge år, og derfor meningsfuldt kan være 2-årige. 

Mål og aktiviteter for de to kommende års indsats kan med fordel fremgå af en skematisk 

oversigt. Se eksemplet nedenfor. 
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Mål for indsatsen Aktiviteter 

Mål 1: 

Her angives de mål, frivilligcentret ønsker at opnå. Der 

anvendes en celle til hvert mål.  

Her angives de aktiviteter, der skal udføres i 

frivilligcentret med henblik på at opnå det respektive 

mål. 

 

Dokumentation af indsats og resultater 

 Beskriv hvordan aktiviteter, indsats og resultater måles, dokumenteres og evalueres, 

herunder hvilke overvejelser der ligger bag valg af dokumentation. 

 Beskriv, hvordan den indsamlede dokumentation bruges internt. Eksempelvis ift. 

medarbejdere, ledelse, bestyrelse og evt. frivillige. 

 

Organisation 

 Beskriv frivilligcentrets organisering, herunder omfanget af den frivillige indsats samt 

antallet og type af medarbejdere. 

 

Hvor lang skal udviklingsplanen være? 
Skriv gerne kort og præcist. Som tommelfingerregel skal udviklingsplanen fylde 3-6 sider, hvor 

afsnittene om kommende års aktiviteter og mål samt dokumentation af indsats og resultater 

fylder mest. 

 

Hvordan afrapporteres der på udviklingsplanen? 
Der skal afrapporteres på årets mål og aktiviteter i forbindelse med indsendelse af årsregnskab 

senest den 30. april i det efterfølgende år. Det kan gøres i enten ledelsesberetningen eller i et 

særskilt dokument. Afrapporteringen kan med fordel laves i et skema, se eksempel nedenfor. 

Mål for indsatsen Aktiviteter Målopfyldelse 

Mål 1: 

Her angives de mål, frivilligcentret 

ønsker at opnå. Der anvendes en celle 

til hvert mål. 

Her angives de aktiviteter, der 

skal udføres i frivilligcentret med 

henblik på at opnå det respektive 

mål. 

Opfyldt/ikke opfyldt 

 

Der angives desuden kortfattede 

bemærkninger, særligt hvis målet 

ikke er opfyldt. 
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