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Høringsinnspill fra Heggedal nærmiljøsentral: Temaplan medborgerskap 
 
Temaplanen for medborgerskap er viktig for frivilligheten, definert som ikke kommunale og 
kommunale frivillighetssentraler, lokale lag/organisasjoner, de ikke organiserte 
fritidsaktiviteter og alt ildsjelarbeide. Vi har store forventninger til de videre handlingsplaner 
og en egen frivillighetsmelding.    
Heggedal Nærmiljøsentral støtter seg forøvrig til høringsinnspillet til Asker Frivillighetsutvalg 
 
Noen innspill fra oss passe erfarne frivillige i Heggedal:  
Det er viktig at det nyanseres mellom frivillig sektor og frivillige individer.  
Hver eneste medborger som deltar i frivilligheten, gir et viktig bidrag. 
I frivillig sektor i Asker kommune er det mange som jobber på sine områder og med sine 
målsetninger. Disse trenger rammebetingelser som gir dem det nødvendige rom for å gjøre 
akkurat dette, og det ser vi at det er lagt opp til i planen, det er bra.  
Frivillighet er motivasjonsdrevet. Vi mener derfor at det er viktig at kommunen evner å være 
en tilrettelegger som verken overkjører eller overtar, og som klart skiller mellom det å 
samarbeide og det å bestille. Bidrag fra frivillige og frivillig sektor må være et supplement til 
kommunale tjenester.  Frivilligheten er som kjent i endring, disse endringene har sine 
negative sider, som eksempel nevnes manglende rekruttering i visse årskull.  I og med stor 
verdiskaping fra frivillighetens side er det særs viktig med stimulering og 
samhandlingstrategier mellom kommune og frivillighet for å rekruttere til frivillig arbeid i lag 
og organisasjoner.  
 
Enkelte ganger vil kommunen trenge konkrete tjenester og vi oppfordrer til å se på 
muligheten for økt kjøp av tjenester fra aktører i frivillig sektor. Som en del av dette ser vi på 
det som positivt at det i temaplanen er referert spesielt til sosiale entreprenører som jobber 
med bærekraftige løsninger samtidig som de har en sosial målsetning. Vi håper at 
samarbeidet med sosiale entreprenører konkretiseres i handlingsplanene.   
 
Enkelte steder i planen savner vi en presisering av når innholdet referer til det som gjelder 
kommunen selv/kommunens ansatte og det som gjelder alle aktører.  
For eksempel; når det gjelder arenaer og møteplasser - er det i hovedsak kommunens egne 
arenaer man tenker på, som innbyggertorgene, eller er det alle arenaer? Skal en plan for 
medborgerskap kun definere det som skjer kommunalt?  
Det er i planen et fokus på innbyggertorgene som sentrum for det som skjer mens det i 
realiteten er mange, mange møteplasser og aktiviteter rundt om i lokalsamfunnene og det er 
denne helheten som skaper resultatene, ikke hver enkelt arena. Vi spiller inn et ønske om å 
presisere at alle møteplasser er viktige - store og små, kommunale og private, og at det ikke 
finnes noe hierarki.   
Tilskuddene det er snakk om i planen, skiller ikke mellom hva som drives i kommunale 
lokaler og hva som ikke gjør det.  
 
Det er viktig at kommunen anerkjenner frivilligheten som et eget kompetanseområde og 
spesielt sikrer at kommunalt ansatte innehar denne kompetansen og lager/støtter en struktur 
som kan samarbeide med frivilligheten. Vi må sammen jobbe med forskjellige modeller for 
samskaping der vi i frivilligheten kan samarbeide parallelt/samtidig med flere kommunale 
instanser. Et kommunalt tjenestetilbud, er i medborgerskapstekningen også et 
frivillighetsanliggende, vi må tørre og vi må ha vilje til reell samskaping. Og vi må akseptere 
at endringer kan ta tid. 
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