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Asker Frivillighetsutvalg 

         Asker, 7. desember 2020 

 

Til: Asker kommune  

Kopi: Direktør for medborgerskap Kristin Marie Felde 

 Leder for utvalg medborgerskap Kari Sofie Bjørnsen 

 Frivillighetskoordinator Heidi Thommesen 

  

 

Forslag til temaplan for medborgerskap 

                Høringsinnspill fra Asker Frivillighetsutvalg 

 

 

Innledning 

Frivillighetsutvalget (FU) er paraplyorganisasjonen for frivillige organisasjoner i Asker. Herunder 

kultur, idrett, frivilligsentraler, velforeninger, kirken, humanitære organisasjoner og andre. FU 

representerer også indirekte alle som driver frivillig arbeid, men som ikke er direkte tilknyttet FU.  

FU slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til temaplan for medborgerskap. Temaplanen skal etter 

vår oppfatning være et godt forankret strategisk dokument for frivilligheten, kommunens 

administrasjon og politikerne. Den bør legge til rette for at det skal være lett å være frivillig i godt 

samarbeid med politikere og ansatte i kommunen. FU ønsker at frivilligheten som partner kommer 

tydeligere frem i temaplanen, og har dette som utgangspunkt for våre innspill. 

 

FU sine tre prioriteringer 

Frivillighetsutvalget meislet i mars 2019 ut tre prioriterte områder. Disse er, med henvisning til 

temaplanen i parantes: 

✓ Samarbeid (Innsatsområde 1 og 2) 

✓ Tilskudd (Innsatsområde 1) 

✓ Lokaler og møteplasser (Innsatsområde 3) 

 

Disse punktene vil derfor være førende for vårt arbeid med temaplanen for medborgerskap og 

retningsgivende for vårt samarbeid med kommunen så vel politisk som administrativt. Våre 

prioriteringsområder er ikke belyst i prioritert rekkefølge. 
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FU sine innspill til planen  

 

Samarbeid (Ref. Innsatsområde 1, strategi 1, 2, 4 og Innsatsområde 2, strategi 1, 4) 

FU ønsker at begreper som «samarbeid» og «medborgerskap» løftes til et høyere nivå i planen og 

omfatter alle deler av kommunens aktiviteter og tilbud. Uavhengig av om de er drevet av offentlige, 

private eller frivillige aktører, lag, organisasjoner og foreninger. 

Fra et innbyggerperspektiv er medvirkning og samskaping viktig for å danne gode kulturer basert på 

temaplanens intensjoner. FU støtter opp om dette og vil bidra for et best mulig samarbeidsklima. 

Dette forutsetter også at FU og andre paraplyorganisasjoner er med der det er relevant i planer, 

prosjekter og saksfremlegg til bla. politisk behandling. 

FU mener: 

• Det er helt essensielt at innbyggerne gjennom paraplyorganisasjonene og andre relevante 

aktører blir tatt med i arbeidet allerede fra dag en.  

• Det må utvikles gode modeller for samskaping og samarbeid mellom frivilligheten og 

kommunen. 

• FU ønsker at frivilligheten som partner kommer tydeligere frem i temaplanen slik at 

kommunens ansatte har en felles forståelse av nytteverdien ved å samarbeide med andre. 

• For at kommunen skal kunne nyttiggjøre seg av samarbeidet med frivilligheten må 

kommunens egne ansatte ha kompetanse på hvordan frivilligheten fungerer og jobber.  

 

Tilskudd (Ref. Innsatsområde 1, strategi 3) 

Vi viser til kapittel 4, avsnittet «Frivilligheten er i endring». Dette punktet er svært viktig og er en god 

beskrivelse av dagens situasjon med tanke på rekruttering og dermed påvirkning av tilskudd til lag og 

organisasjoner. Det er viktig at måloppnåelser i tiltak på dette punktet i temaplanen diskuteres i 

felles fora med Frivillighetsutvalget og paraplyorganisasjonene. 

 

I temaplanen står det: «Asker kommune skal utvikle og aktivt bruke tilskuddsordninger som 

stimulerer til deltakelse, i både organisert og selvorganisert aktivitet». 

 

FU mener: 

• Det forutsettes at dagens tilskuddsordninger forbedres og videreføres.  

• Tilskuddsordninger og rammebetingelser må være langsiktige og forutsigbare for alle. 
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Lokaler og møteplasser (Ref. Innsatsområde 3, strategi 1, 2, 3) 

Møteplasser blir stadig viktigere for mange i alle aldre og alle steder i kommunen. Utenforskap og 

ensomhet bør så langt det lar seg gjøre forebygges med tilbud om møteplasser i både kommunal og 

ikke-kommunal regi. Møteplassene bør og skal være et sted for muligheter og aktiviteter for alle 

innbyggerne. 

 

FU mener: 

• Møteplasser i regi av andre enn kommunen er også viktige møteplasser som gir gode 

tilbud til innbyggerne. Dette må fremkomme tydeligere i temaplanen. 

• Det må utvikles gode modeller for felles bruk av lokaler i nærmiljøet mellom frivilligheten 

og kommunen. 

• Det må tilrettelegges for gode ordninger og fleksibilitet rundt økonomi for bruk av 

kommunale lokaler.  

 

 

 

Frivillighetens betydning 

 

FU oppfatter at temaplan for medborgerskap skal være strategisk førende for de påfølgende 

temaplanene. Frivillig arbeid og innsats, i alle former, er vesentlig for det gode Askersamfunnet og 

helt nødvendig for å oppnå temaplanens intensjoner. Frivilligheten er en samfunnsinstitusjon som 

skaper store verdier for kommunen og medborgerne. Frivillighetens styrke går utover denne 

temaplanen, frivilligheten styrker lokalsamfunnet og Asker kommune i sin helhet.  

Man kan jo spørre, hvor fattig vil en kommune være uten aktiv frivillighet? 

 

FU mener: 

• Samarbeidet med frivilligheten er et så viktig suksesskriterium for planen at vi foreslår en 

navneendring til: «Temaplan for Medborgerskap og Frivillighet». 

 

Frivillighetsutvalget opplever et godt og spennende samarbeid med kommunen i utviklingen av 

denne aller første temaplanen og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i fremtiden. 

 

Vennlig hilsen 

Asker Frivillighetsutvalg 


