
Referat Asker Frivillighetsutvalg den 16. februar 2023 

Medlemmer: 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, midlertidig leder 
Vollen Nærmiljøsentral: Sanna Antell 
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal  
Asker Velforbund: Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie, forfall  
Heggedal Nærmiljøsentral: Lene Dalebråten 
Asker Røde Kors: Dag Teistung, forfall 
Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie, forfall 
Klokkarstua Nærmiljøsentral: Mari Solum Grimstad, forfall 
NaKuHel Asker: Tina Christophersen  
Asker kirkelige fellesråd: Øyvind Stabrun 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal, digitalt 
Asker Kommune: Linda Merethe Harbo-Haase, referent 

1. Hva er viktig for frivillighetsutvalget videre – helt konkret?

Fire av de de fem ikke kommunale frivilligsentralene, samt er idretten til stede i møtet. Det er ikke en 

representativ gruppe på vegne av frivilligheten.  

Sak Prinsipper for etablering drift av frivilligsentraler som skal behandles i utvalg for medborgerskap 

16. februar burde ha vært innom frivillighetsutvalg, eller utvalget burde ha fått komme med innspill i

forkant av saksutredningen. I denne saken skisseres modell for frivillighet med nettverk for

frivilligkoordinering, og frivillighetsutvalget nevnes ikke. En ny form for kommunal styring.

Utgangspunktet for møtet i dag er at frivillighetsutvalget ønsker å ha et FU - med et konkret mandat. 

Utvalget bør legge fram et forslag til mandat som kan justeres etter dialog med kommunen. 

FU er enige om tre fokusområder: 

• Lokaler

• Tilskudd

• Samarbeidsavtaler

Hvem bør sitte i utvalget? 

Bør representanter for ulike trosretninger være til stede? Er det for mange frivilligsentraler? Kan 

overskytende representanter fra for eksempel frivilligsentralene evt. være vara for hverandre? 

Utfordring med at mange har fulle stillinger i tillegg. 

Hvilke saker ønsker de å jobbe med? 

Frivillighetsutvalget ønsker å formaliseres noe, men et årshjul og sakskart. Hvordan finner vi disse 

sakene? 



Til neste møte med prosessledelse: FU ønsker å sitte med et forslag til et konkret mandat, hvem som 

skal sitte i utvalget og bl.a. hvordan de skal jobbe fram et sakskart. 

Medlemmene i utvalget oppfordres til å se til andre kommuner for inspirasjon og mulige måter å 

organisere et frivillighetsutvalg på. Forslag til kommuner man kan se til, kan være:  

- Bergen kommune - Frivillighetsutvalget og Bergen kommune - Vedtekter
- Lørenskog frivillighetsråd - Lørenskog kommune (lorenskog.kommune.no)
- Frivillighetsrådet | Frivillighetens år | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Se også rapporten fra Frivillighet Norge (2018)- Utvikling av en helhetlig kommunal 

frivillighetspolitikk: 

- Frivillighet Norge Rapport Kafedialog.indd (amazonaws.com)

Vedtak. Linda Merethe sender over sak om opprettelse av Asker frivillighetsutvalg som ble behandlet 

i utvalg for medborgerskap 4. juni 2020, samt vedlegget frivillighetsutvalget i nye Asker – og referat 

fra kveldens møte til SEIL, spørsmål fra Sigmund Kjos (se pkt. 4) og Tina Christophersen som 

forberedelse til prosessledelsesmøtet.  

2. Hva har kommet ut av evalueringen av Frivillighetsåret 2022?

Vedtak: Utvalget følger presentasjonen i utvalg for medborgerskap. 

3. Prinsipper for etablering og drift av frivilligsentraler – ønsker å uttale seg om denne saken

Behandles i utvalg for medborgerskap 16. februar: 

https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-

dokumenter/?q=0007/23&c=200200215#result  

Vedtak: Utvalget følger saken i utvalg for medborgerskap. 

4. Til møtet i april

Kan disse spørsmålene brukes i møtet i april – eller evt. i gruppearbeid? 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/frivillighet/frivillighetsutvalget
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/frivillighet/frivillighetsutvalget/vedtekter
https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet-og-moteplasser/frivillighetspolitikk/lorenskog-frivillighetsrad.121799.aspx
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/frivillighet/frivillighetsradet/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/FrivillighetNorgeRapportKafedialogNetto.pdf?mtime=20191217083310
https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-dokumenter/?q=0007/23&c=200200215#result
https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-dokumenter/?q=0007/23&c=200200215#result


• Hvordan kan vi sammen med frivillige organisasjoner og kommune ta tak i identifiserbare

utfordringer, i samfunnet totalt eller lokale grupperinger spesielt?

• Kan vi jobbe med andre grupperinger/enheter for å skape et større samfunns engasjement,

• FU er frivillighetens talerør, ønsker vi fortsatt å være det, har vi vært   det?

• Samarbeid i frivilligheten, mellom foreninger, mellom kommune og frivilligheten – hvis ja,

hvordan?

• Hvordan videreutvikle og profilere FU

• Kan FU sammen med andre skape et sosialt samlingspunkt for

• Vi må være enige om referanse til opprinnelig mandat (samle/paraply/talerør)

Ut fra dette, se på roller og ansvar, og se i sammenheng med LSU, nettverk for frivilligkoordinering 

• Andre stikkord

• øke andel frivillige i kommunen

• frivillighet i endring

• ikke-kommunalisering av frivillighet


