Frivillighetsutvalget - Referat fra møtet 03.05.2016
Medlemmer:
•
Asker Idrettsråd: Ragna Astadheim, ny
•
Asker kirkelige fellesråd: Berit Øksnes, nestleder
•
Asker Kulturråd: Kjell Hustad
•
Asker Røde Kors: Tor Ole Bergan
•
Asker Velforbund: Thor Gislesen
•
Heggedal Nærmiljøsentral: Per Sletaune
•
NaKuHel: Kristin Bredal Berge, fravær
•
Skaugum Rotary: Marius Brustad, leder
•
Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal
•
Asker Frivilligsentral - Hasselbakken: Siw Hagelin
•
Asker kommune: Heidi Thommessen (referent)
Innspill: Gyrid Mangersnes
Frivillighetsutvalget takker Bente Roestad for fotografering av medlemmene for benyttelse på
internett. Nettsiden er oppdatert og bildet benyttes også i forbindelse med annonsering av
frivillighetskonferansen 2016. https://www.asker.kommune.no/frivillighet/frivillighetsutvalget/
Sak 1: Kommentarer til referatet
Godkjent
Sak 2: Strategi for videreutvikling Borgen v/Gyrid Mangersnes
Potensialet for samskaping ligger i de 457 foreslåtte tiltakene fra Borgenprosjektet. Disse kan deles
inn i forhold til 1. tiltak innbyggerne løser med hverandre uten å involvere kommune, 2. tiltak som
Asker kommune har ansvar for alene avhengig av lovpålagte og økonomiske føringer, og 3. tiltak hvor
innbyggere, Asker kommune og andre potensielle partnere kan komme sammen om å finne en
løsning. Frivillighetsutvalget inviteres til Veikartverksted den 12.5. kl. 18.00-21.00 på Asker rådhus for
å finne frem til hvordan disse tiltakene kan løses.
Sak 3: Arbeidsgruppe Frivillighetskonferanse. 2016 og Frivillighetsmeldingen 2017
Arbeidsgruppe Frivillighetskonferanse -Vedtak: Marius og Tor Ole inngår i en arbeidsgruppe som
leverer et forslag til FU innen 15.6. på tema. Forslag er: Utenforskap og Inkludering (Mobbing)
Frivillighetsmeldingen 2017- Vedtak: avklarer med administrasjonen om når arbeidet skal igangsettes
og hvorvidt det er snakk om en revidering eller en ny frivillighetsmelding.
Per melder seg som frivillig til arbeidet med frivillighetsmeldingen

Sak 4: Strategiplan for inkludering og mangfold
Strategiplan kan lese på : http://lokaldemokrati.asker.kommune.no/motedag?offmoteid=3292
Vedtak: FU ved leder lager et skriv som forteller om arbeidet utvalget har utført etter nedleggelse av
Innvandrerrådet. Sendes til Saksbehandler og merkes med arkivsaksnummer 16/3276
Sak 5: Innbyggertorg – pilot, høringsfrist 20. mai
Asker kommune utlyser stilling som daglig leder for en felles virksomhet med felles ledelse og
økonomi.
Vedtak: Frivillighetsutvalget støtter valget av modell A hvor oppgaver og ressurser tilføres den nye
organisasjonsenheten. Etablert som egen organisatorisk enhet/avdeling i en av kommunens
virksomheter. Utvalget ved leder sender dette som innspill innen 20.5.2016. til direktør Kultur –
Teknikk Ragnar Sand Fuglum.
Sak 6: Frivillighet på tvers av kommunegrenser
Ved en eventuell kommunesammenslåing reises spørsmål om samarbeid på tvers mellom lag og
foreninger på tvers av kommunegrensene.
Orientering/Eventuelt?
•
TV-aksjonen- 23 frivillige organisasjoner med ansatte i 50% eller mer er invitert sammen med
lokallaget til Norges Røde Kors(mottaker 2016) til et orienteringsmøte den 12.5.kl. 12.00-14.00 på
Kunnskapssenteret. Anne-Lene Rasmussen kommer fra TV-Aksjonen sentralt for å informere om
årets formål. Heidi presenterer oppgavene og leder dialogen. Eventuelle interessenter sender søknad
innen 20.5. Kommunekomiteen nedsettes rundt midten av juni.
•

Prosjektmidler 2017, frivilligiasker.no- til neste møte

•
KS frivillighetskonferanse 30. mai- Kjell, Siw og Berit deltar. Tilskuddskonferanse Scan4News
16.6. på Hamar- Siw og Kjell deltar. Asker kommune tilskudds konferanse den 9.5. i multisalen
kulturhuset kl. 18.00-20.30. Per sender e post invitasjon til utvalgets medlemmer. Videresend gjerne.
•

Sammensetningen i FU

Vedtak: Per og Hilde kommer tilbake til FU med forslag på to kandidater med minoritetsbakgrunn til
den 15.6.2016
•

Annet?

Vedtak: FU sender en anmodning til Ragnar Sand Fuglum om å få delta med en representant inn i
team arbeidet knyttet til å innføre samskaping og medborgerskap i Asker kommune.

Møtekalender for Frivillighetsutvalget: kl. 17:00-19:00, ons 15/6 på Smia. Sommeravslutning med
bevertning.

