
   
 

 
Referat Asker Frivillighetsutvalg den 19. januar 2023 
 
Medlemmer: 
ROS idrettslag: Sigmund Kjos, midlertidig leder 
Vollen Nærmiljøsentral: Sanna Antell, forfall 
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal  
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie  
Heggedal Nærmiljøsentral: Lene Dalebråten 
Asker Røde Kors: Dag Teistung, forfall 
Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie 
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 skal frivillighetsutvalget være, hvem bør delta og hvordan bør utvalget jobbe? 

Ny leder skal velges etter at leder går av. Inntil utvalget finner en ny leder, ønsker utvalget at 

nestleder midlertidig trer inn som leder.  

Før valg av ny leder gjennomføres, ønsker utvalget å bli enige om veien videre, hva 

frivillighetsutvalget skal være, hvem som bør sitte i utvalget, hvilke oppgaver de skal konsentrere seg 

om og jobbe med og hvordan utvalget ønsker å jobbe – og diskutere deres rolle opp mot kommunen. 

Frivillighetsutvalgets grunnpilarer er tilskudd – lokaler – samarbeid. 

Spørsmål som kom opp på møtet: 

• Hvem er vi for hvem? 

• Hvilken rolle skal utvalget ha? 

• Bør utvalget ha større påvirkningskraft?  

• Forventninger til utvalget, leder, medlemmene og forventninger fra kommunen?  

• Hva vil kommunen/politikerne med frivillighetsutvalget? 

• Skal frivillighetsutvalget være en høringsinstans for kommunen? 

• Hvordan rekruttere nye inn i utvalget? Kan leder være en ekstern/ny som ikke sitter i 

utvalget fra før?  

• Er sammensetningen i utvalget heldig? Det kan virke som en litt tilfeldig sammensatt 

konstruksjon. Er den moden for revisjon? Burde også organisasjoner som Rottary, Kiwanis og 

Lions være med i utvalget? De driver i større grad med humanitært arbeid. 

• Medlemmer i frivillighetsutvalget bør kanskje ikke sitte rundt forhandlingsbordet med 

kommunen som representant for sin organisasjon i neste runde? 

• Hvilke saker skal utvalget konsentrere seg om? 



   
 
Presentasjon om folkehelse med Kristine Slåtten om folkehelse er viktig. Kan dette være 

frivillighetsutvalgets fokus? For eksempel “drop out” fra skole, eldre(kraft) el. Hva er behovet der 

ute? Hva er det vi overser? Hvordan kan vi tilrettelegge for at frivillige kan bidra inn, kanskje mer 

temabasert? Samskaping på tvers av kommunen og frivilligheten? Kan utvalget konsentrere seg om 

et eller to temaer pr. år? Kan det føles mer meningsfullt for utvalget? Hvor strategiske skal og kan 

utvalget være på vei mot målet? 

• Kan aktive lokalsamfunn være en modell for samarbeid som vi kan bruke som “modell”? 

• Hvordan motivere for å få nye med i frivilligheten? Kan vi motivere også egne medlemmer til 

å delta temabasert uten at det går på bekostning av deres innsats allerede?  

• Bør man heller styrke frivilligheten i stedet for innbyggertorgene? Står innbyggertorgene - 

som møteplass med gratis møtelokaler - i direkte konkurranse til frivilligheten og deres egne 

lokaler som de leier ut?  

Siden kommunesammenslåingen har kommunen satt frivilligheten i fokus. Det er en god drahjelp, 

men folk som ønsker å være frivillige kommer gjerne direkte til organisasjonene og ikke til 

kommunen. Kommunen henviser til organisasjonene når noen ønsker å være frivillige. 

Kommunen henvender seg til tider til utvalget i stedet for til organisasjonene og bruker utvalget som 

en høringsinstans. Det er viktig at frivillighetsutvalget ikke erstatter de enkelte organisasjoners 

stemmer, men kommer som et supplement. Likedan har organisasjoner fått henvendelse fra 

kommunen i saker som utvalget ikke har fått på bordet. Frivillighetsutvalget bør bi enige med seg 

selv om hvordan vi ønsker at kommunikasjonen skal gå. 

• Hva er utvalget bundet av? Mandat/sak om opprettelse? 

  

Vedtak: 1. Nestleder trer midlertidig inn som leder. 2. Utvalget ønsker å ha en workshop der 

frivillighetsutvalgets sammensetning, arbeidsmåte og funksjon landes. 3. Hilde forsøker å finne en 

representant fra kommunen som kan fasilitere denne arbeidsøkten. 4. Linda Merethe undersøker om 

utvalget er bundet til et skriftlig/vedtatt mandat. 

 

2. Tilskuddsordning i Bærum kommune - Fritidsstipend  

 Asker Idrettsråd har løftet dette flere ganger. 

AiA er fjernet. Frivillige lag og foreninger kan i Asker kommune søke om tilskudd for dekning av 

medlemskontigent for medlemmer som har behov for økonomisk bistand. Denne ordningen ligger fra 

2022 inn i Aktivitetspotten. Det betyr at lag og foreninger som vet om medlemmer som ikke klarer å 

betale, kan søke over aktivitetspotten om å få dekke medlemskapet. De må imidlertid vite hvilke 

barn det gjelder. Denne ordningen fungerer ikke optimalt for kommunen, og kommunen ser på 

andre alternativer - deriblant ordningen fra Bærum kommune: 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-

fritid/tilskuddsordninger/fritidsstipend/  

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/fritidsstipend/
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/fritidsstipend/


   
 
Det er invitert inn til et dialogmøte med frivilligheten neste uke der tilskuddsordninger skal være 

tema. Det oppfordres til at dette løftes i dette møtet. 

Vedtak: Kommunen mangler en optimal tilskuddsordning som sikrer at økonomisk vanskeligstilte kan 

delta i fritidsaktiviteter. Dette bør løftes. 

 

 

 

3. Møtekalender vår 2023 

Torsdag 16. februar kl. 17.00-19.00 

Torsdag 13. april kl. 17.00-19.00 

Torsdag 15. juni kl. 17.00-19.00 

 

Alle møtene avholdes på Asker rådhus.  


