Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Referat fra møte 5.3.2015
Dato/tid

: 05.03.2015

Sted

: rådhuset, møterom Holmen/Vollen

Deltagere

: Asker Kulturråd-Olav Furdal, Asker kirkelige fellesråd-Berit
Øksnes, Natur Kultur Helse senter-Kristin Bredal Berge, Skaugum
Rotary- Marius Brustad, Asker Røde Kors-Tor Ole Bergan,
Heggedal Nærmiljøsentral-Per Sletaune, Asker Velforbund-Trine
Uggerud

Invitert:

Borgenprosjektleder Gry Mangersnes og sosionomstudentene Heidi
Myhre Engelkor, Jorunn Flatin.

Forfall

: Asker frivilligsentral Hasselbakken-Tanja Kobro,
Frivillighetskoordinator-Heidi Thommessen, Asker IdrettsrådSigurd Øvergaard

Ansvarlig

:

Referent

: Rigmor Stenvik

Kopi

:

kl. 17.00-19.00

L.nr./Saknr./Arkivkode
1813915/152765/033 F08

Sted
Asker

Dato
11.03.2015

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte (5.2.2015)
Punkt 6 i referatet. Innspill til Friluftslivets år, sendes Dag Solbakken, på Natur og Idrett. Marius
foreslår at flere aktører samarbeider om arrangementer, eks, Gullhella vel som arrangerer
Vardåsen over, sammen med eks. Borgenprosjektet, Vardåsen kirke etc.
Punkt 1 i referatet. Kristin ønsker å få inn en retting i referatet vedrørende utdeling av pris.
Sender inn sine kommentarer i epost.
Sak 2: Dialogmøte komité teknikk, kultur og fritid 18. mars
•
•
•

Innspill benyttes bl.a. som grunnlag for komiteenes arbeid med handlingsprogrammet
To representanter fra Frivillighetsutvalget stiller kl. 20:00 – 20:45
Fokus på pkt. 10.1 – 10.10 i Frivillighetsmelding 2013

Ansatte i kommunen kan ikke møte. Marius møter, og hører med Sigurd. Viktig å komme med
gode innspill til politikerne nå, da dette er oppstarten til arbeidet med Handlingsprogrammet for
2016-19. Kom med innspill til Marius som bringer dette inn i dialogmøtet.
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Per gjør oss oppmerksom på å huske å nevne at når kommunen skal jobbe videre med
«Kommune 3.0» så må man huske på å ta med frivilligheten i arbeidet også.
Sak 3: Dialogarena for mangfold, inkludering og internasjonalisering
•
•
•

Møte på våren (mindre gruppe – hvem?)
Dialogarena 5. september (tanker og ideer)
Nye medlemmer i Frivillighetsutvalget (innspill)

Forslag til møtedato tirsdag 12. mai kl. 17.00 – 19.00.
Deltagere fra Frivillighetsutvalget: Per, Berit, Marius og muligens Kristin.
Reservere møterom på rådhuset; ansvar Rigmor
Per inviterer, men vil gjerne ha innspill fra medlemmene i frivillighetsutvalget.
Gyrid kom med to aktuelle nye medlemmer i Frivillighetsutvalget, en ung gutt, Ali…. som sitter
i styret i Warya idrettsklubb, og Samar Mustafa, en palestinsk kvinne som er aktiv i
kvinnenettverket på Hasselbakken.
Spørsmål: Kan frivillighetsutvalget selv ta inn nye medlemmer? Heidi, sjekker med kommunen.
Sak 4: Oppfølgingsønsker og tanker om tidligere saker:
•
•
•
•
•
•

Mobilise
Folkehelseplan
Kommune 3.0
Borgenprosjektet (se sak 5)
Kulturmeldingen (se sak 7)
Flere saker?

Mobilise: Marius skal ring Rolf Brakstad vedrørende Mobilise og mulighetene for å hekte seg på
avtalen som er inngått med kommunen.
Folkehelseplanen: Heidi Rustand kommer på neste møte 16. april for å snakke om
Folkehelseplanen.
Kommune 3.0: Gyrid orienterte godt for frivillighetsutvalget. Det kommer sikkert mere om dette
etter hvert som kommunen griper fatt i det. Google gjerne «Kommune 3.0» for å finne litt mer ut
av hva det er. Tankene kommer fra Skanderborg Kommune i Danmark og går ut på at
kommunen mer skal være partnere og inngå samarbeidsavtaler med innbyggerne istedenfor å
bare være et serviceorgan for innbyggerne. Hvordan kan vi løse oppgavene i samfunnet sammen
med innbyggerne og ikke bare for innbyggerne.
Innspill fra Per: Viktig at også de frivillige blir invitert inn på konferanser som omhandler dette
hvis man skal få til kommune 3.0. Kommune 3.0 er ikke mulig å få til uten de frivillige.
Sak 5: Borgen Frivilligsentral
•
Læring i lys av sak 3
•
Frivillighetsutvalgets rolle?
Gyrid Mangersnes redegjorde (kommunens innovasjonsstrategi ligger i bunn for dette prosjektet,
samt Folkehelseplanen – tipset oss om å se på denne): Prosjektet er fortsatt i analyse og
konseptfasen, mens det samtidig settes tiltak ut i livet. Veldig stort trykk fra politikere,
innbyggere og ansatte. Utfordringsdokumentet må gjøres ferdig før man kan gå videre. Spørsmål
som; Hva er gode levevilkår, oppvekstsvilkår og innbyggermedvirkning osv, må formuleres før
man setter inn tiltak. Det er viktig at tiltakene er basert på kunnskap.
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Aktiv nærmiljøutvikling og Bærekraftig Borgen er to prosjekter som det jobbes rundt.
Nærmiljøkonferansen 29. januar var veldig positivt. Folk snakker varmt om nærmiljøet sitt.
Det ble gitt et oppdrag fra rådmannen og direktørene den kvelden om at en frivilligsentral på
Borgen skal startes opp. Det kan bety at den vil komme før Holmen nærmiljøsentral.
Kulturhagen er en viktig aktør på Borgen som kan bli sentral i arbeidet. Det er veldig viktig med
lokale aktører når man skal starte opp en frivillig sentral. Borgen Vel er også med i arbeidet.
Per Sletaune advarer mot en kommunal nærmiljøsentral, den bør være privat, men med
kommunen som fødselshjelper. Heidi må følge opp dette. (Frivillighetssentraler får en kommunal
støtte på ca. 400.000 årlig i tillegg til en tilsvarende støtte fra staten. )
Heidi Thommessen holder i arbeidet videre.
Sak 6: Brukerundersøkelse frivillighet v/Rigmor Stenvik
Brukerundersøkelsen var sendt ut på forhånd og ble gjennomgått av Rigmor.
Det er vanskelig å tolke resultatene fra brukerundersøkelsen. Men, viktig å fortsette å spørre
brukerne. En liten gruppe (Rigmor, Heidi og Marius) bør gå grundigere gjennom resultatene og
vurdere om undersøkelsen/spørsmålene skal forandres noe til neste gang.
Sak 7: Kulturmeldingen v/Rigmor Stenvik
Viste fremdriften i arbeidet. Forslaget til kulturplan legges frem for komite for teknikk, kultur og
fritid 26. mars og sendes så ut på høring til organisasjonene.
Sak 8: frivilligiasker.no/tilskuddsordninger v/Rigmor Stenvik
Utsettes til neste, eventuelt senere, møte. Da er det ønskelig at både Tilskuddsportalen og
kommunens tilskuddsordning gjennomgås.
Sak 9: Presentasjon av oss i Frivillighetsutvalget
•
Kort «CV» av utvalgets medlemmer og hvem de representerer
Alle medlemmene bes å sende inn en kort tekst om seg selv, sendes til Marius. Mal sendes
medlemmene på egen mail.
Ønske om å synliggjøre medlemmene på kommunens hjemmesider. Det tas bilder på neste møte.
Sak 10: Eventuelt
Hvem sitter på filene på Ny i Asker ? Hvem gjør oppdateringer? Frivillighetsutvalget vil gjerne
ha den elektronisk for å kunne sende videre til egne medlemmer/organisasjoner.
Møte i arbeidsutvalget onsdag 8. april kl. 15.15-16.15 på Hasselbakken.
Møtekalender for resten av 2015 (torsdager 17:00-19:00):
•
16. april
•
12. mai – mindre gruppe planlegge for Dialogarena for mangfold, inkludering og
internasjonalisering
•
28. mai
•
20. august
•
05. september – Dialogarena for mangfold, inkludering og internasjonalisering
•
24. september
•
29. oktober
•
26. november
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•

5. desember - Frivillighetskonferansen
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