
Referat fra møte i Asker Frivillighetsutvalg 19.11. 2020 kl. 17.00 – 19.00. Digitalt møte 

Medlemmer: 
Asker Kulturråd: Erik de Mora, leder 
Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, nestleder 
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal, nestleder 
Asker Velforbund:  Arne Fredbo 
Asker Idrettsråd: Gry Garlie,  
ROS idrettslag: Sigmund Kjos  
Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae  
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven, forfall 
Asker Røde Kors: Dag Teistung 
Asker frivilligsentral-Jorunn Schie 
NaKuHel Asker- Tina Chrisophersen 
Asker kirkelige fellesråd: Tor Øystein Vaaland, forfall 
Vestmarka krets av Norges speiderforbund: Rune Haukedal 
 
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent  
 
 
Gjester: Charlotte Sætre, leder for Innbyggertorgene og Ragnar Husum, leder for 
digitalisering i Asker kommune (vedlagt presentasjon).  
 

 

 1. Virksomhetsleder for innbyggertorgene  

Ny virksomhetsleder for innbyggertorgene, Charlotte Sætre, innbyggertorgene. 

Orientering om innbyggertorgene. 

 

1. Utleieportalen.  

Ragnar Husum fra kommunens IKT-avdeling orienterte om bookingløsningen i VEGA og 

hvordan personopplysninger ivaretas.  

Link til utleieportalen: https://utleie.asker.kommune.no/   

 

Spørsmål og svar til Ragnar Husum: 

Kan man søke på alle lokaler i et geografisk område?  

Svar: alle lokaler er ennå ikke lagt inn i systemet, men digitalisering jobber med dette. 

Finnes det begrensninger på hvilke arrangementer som kan være i lokalet?  

Svar: administrator kan legge inn begrensninger. Logg inn via BankID gir utleier sikkerhet 

for hvem som har vært i lokalet.  

Hvordan vil kunnskapen om booking og låsesystemene bli promotert?  

Svar: det er innleid en prosjektleder(Kjetil) på dette prosjektet i 1 år. Når vi kommer i 

kontakt med nye systemer kommer det nye behov. Noen av enhetene digitalisering har 

kommet i kontakt med har hatt mange regler, differensiering mellom fag, kveld, pris mm. 

Da blir behovet omfattende. Digitalisering kommer gjerne tilbake til frivillighetsutvalget 

for å sparre og teste ut hypoteser. Dette er uvurderlig under utvikling.  

Hvordan kan andre aktører trekke veksel på det utviklingsarbeidet som gjøres for å gi 

innbyggerne best mulig oversikt over ledige lokaler mm?  

https://utleie.asker.kommune.no/


Digitalisering ser gjerne på problemstillinger knyttet til for eksempel NaKuHel nå. Leder 

for digitalisering kobler på prosjektleder.  

Burde idretten ha kommet tidligere inn i prosessen?  

Svar: Prosjektet burde komme i dialog med idretten, prosjektleder tar et initiativ på 

nyåret. 

 

Leder for Frivillighetsutvalget ber medlemmer av utvalget om å sende eventuelle 

spørsmål til ham, så vil han koordinere felles oversendelse til digitalisering.  

 

3. Høringsinnspill temaplan medborgerskap  

Utkastet ble kommentert og diskutert. Det er en utfordring å lage et utkast som skal 

være gjeldene for hele frivilligheten. Det har kommet, og kommer flere, innspill fra 

utvalgsmedlemmene som vil bli innarbeidet. Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet og vil 

sende ut oppdatert versjon i månedsskiftet nov/des. Det ser ut til at fristen for innsending 

til kommunen blir skjøvet til januar.  

 

Alle lag og foreninger oppfordres til å sende egne innspill. 

 

4. Orientering om dagsaktuelle saker  

Korona – oppdaterte hendelser.   

Frivillighetsprisen – digitalt arrangement i forbindelse med kulturfrokosten i Asker 

kulturhus 1. desember klokken 09.00-10.00. Sendes live på Facebook.  

 

5. Møteplan FU 2021  

27. Januar  

17. Mars  

26. Mai  

25. August  
13. oktober 
15. desember. 
 
Alle møter er kl. 17-19 i rådhuset eller digitalt.  
 
 


