
   
Referat Asker Frivillighetsutvalg den 17.3.2020 – 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, forfall 
Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven, forfall 
Asker Røde Kors: Dag Teistung 

Asker kommunale frivilligsentraler: Jorunn Schie 
NaKuHel Asker: Tina Chrisophersen 
Asker kirkelige fellesråd: Tor Øystein Vaaland 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal, forfall 
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
 
Gjester: direktør for medborgerskap-Kristin Felde, rådgiver- Marte Kverneland, privatperson 
Christian Dyresen  
 
 

1. Orientering fra Medborgerskap  
Tema: Tilskuddsordninger ved tjenesteområde Medborgerskap i Asker kommune  
Direktør for medborgerskap Kristin Marie Felde ga en kort introduksjon 
Rådgiver Marte Kvernland viste en presentasjon(vedlagt) med oppstart på en 
medvirkningsprosess gjennom innspill fra frivillighetsutvalget i Mirobrett. Brettene er åpne 
og det oppfordres til å gi innspill i etterkant: https://miro.com/app/board/o9J_lPfn7io=/ 
https://miro.com/app/board/o9J_lOjlW2E=/  
Hovedutvalg for medborgerskap fikk til orientering arbeidet med avtaler den 3.12.2020 
https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-
dokumenter/?q=0053/20&c=200200215#result&_t_dtq=true  
 
Asker kommune skiller mellom 4 ulike avtaletyper: 

1) Samarbeids-/partnerskapsavtaler 

2) Avtaler om tjenestekjøp/leveranse 

3) Eie/leie avtaler for drift av anlegg 

4) Avtale om bruk av kommunal grunn 

Dialog/innspill: 
Frivillighetsutvalget er sammensatt av medlemmer fra hele frivilligheten og representerer 
menigheter, idrett, frivilligsentraler, velforbund, kultur, speider/friluft og sosiale humanitære 
organisasjoner. Det er store forskjeller mellom disse på hva som er behovet innen tilskudd 
fra kommunen.  

https://miro.com/app/board/o9J_lPfn7io=/
https://miro.com/app/board/o9J_lOjlW2E=/
https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-dokumenter/?q=0053/20&c=200200215#result&_t_dtq=true
https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-dokumenter/?q=0053/20&c=200200215#result&_t_dtq=true


   
Frivillige i menighetene og medlemmer i menighetene faller utenfor samtlige nåværende 
tilskuddsordninger. Dette er et stort dilemma da menigheten organiserer mange frivillige 
som nedlegger en stor frivillig innsats. 
Det kunne være ønskelig at det ble litt mer konkret hva kommunen hadde behov for innspill 
på når det gjelder tilskudd.  
Det er ønskelig med minst mulig byråkrati og tilskudd som er enklest mulig å søke på. Samt 
enklest mulig for administrasjonen å administrere.  
I de tre tidligere kommunene er det store ulikheter. Harmonisering handler om prioritering, 
det er ønskelig med medvirkning fra frivillighetsutvalget å gjøre dette arbeidet best mulig. 
Harmoniseringen må skje over flere år. Sikre oss en plattform for arbeidet gjennom de tre 
temaplanene innen medborgerskap som nå er i støpeskjeen. Andre temaplaner for eksempel 
Leve hele livet- eldre er også sentrale. Her omtales bla temaer som psykisk helse.  
 
 Vedtak:  
Frivillighetsutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som bidrar på vegne av FU i det videre 
arbeidet.  
FU mener at utarbeidelsen av tilskuddsordninger i Asker kommune egner seg for 
samskaping, og FU stiller seg til disposisjon som likeverdig partner på vegne av frivillig 
sektor. Gjennom dette ønsker FU å medvirke til å sikre utarbeidelse av tilskudd som 
stimulerer til deltagelse uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller 
interessefelt. Det bør være enkelt å søke, ta imot og rapportere tilskudd i Asker kommune.  
FU ønsker løpende oppdatering underveis i arbeidet.  
 
2. Christian Dyresen, presenterer sitt initiativ om mental helse under pandemien.  
Initiativet ønskes vurdert for en forankring i FU.  
Dyresen sitter i hovedutvalg medborgerskap for partiet Venstre, utvalget behandler saker 
innen frivillighet, kultur, idrett, friluftsliv mm. Det er som privatperson Dyresen ønsker å 
spørre frivillighetsutvalget om å ta et initiativ sammen for å jobbe med å bedre den mentale 
helsen under pandemien.   
Rundt 60 000 innbyggere er frivillig i Asker, og mange frivillige arbeider allerede med å 
inkludere flere innbyggere i sine felleskap. Dette gjøres ved å invitere til deltagelse, gjennom 
åpne aktiviteter og annet. Grunnet pandemien pepres vi til stadighet om alt det negative 
som skjer. Innbyggerne våre opplever sykemeldinger, arbeidsløshet, fattigdom, ungdom og 
eldre med psykisk uhelse. Det innføres stadig nye tiltak som begrenser våre muligheter for å 
være i fellesskap med andre. Rådet for psykisk helse Nasjonalt har jobbet sammen med Gry, 
Erik og Christian Dyresen. De ønsker et videre samarbeid velkommen. 
Initiativet kan ha form av en slags innbyggeraksjon som får opp ideer, driver en 
pressekampanje, kampanje mot politikerne, kampanje på sosiale medier, gir stafettpinnen 
videre til noen andre, søke om penger til aktiviteter, temamøter, nyhetsbrev, debattmøte, 
avholder folkemøte eller annet. Det første møte vil være å diskutere tematikken. Hva kan vi 
gjøre for å styrke fellesskapet? Innbyggeraksjonen kan jobbe fra uke til uke med ideene som 
er kommet 
Det finnes mange nasjonale foreninger som jobber for lignende temaer og som muligens kan 
trekkes inn/samarbeide.  



   
Dialog/Innspill: 
Idrettsrådet ved Gry har deltatt i et samarbeidsprosjekt mellom idrett i Viken, rettet mot 
barn og unge. Prosjektet heter Bring Back Better, og det handler om å få frivilligheten tilbake 
og få den til å vokse. Uke 39 planlegges en uke hvor frivillige organisasjoner kan vise frem 
sine aktiviteter.  
Vidunderlig innledning. Den siste nedstengningen rammer hardt. Fotball med to meters 
avstand rammer fellesskapende aktiviteter. Hva kan vi gjøre nå for å skape en følelse av at 
ikke alle fellesskap er brutt. Viktig å koble seg på hvis noe allerede er i gang for å få en boost.  
Stort tema, vi aner ikke helt hva vi står ovenfor i den andre enden. Det finnes mange 
konkrete eksempler på hva vi vil komme til å møte av problemstillinger. Det kan være lurt å 
samle inn de ulike problemstillingene. Hvilke likheter finnes mellom de problemstillingene? 
Tina tilbyr seg å samle inn hvis alle kan bidra med korte kulepunkt av problemstillinger.  
Satt i gang en gruppe som kan komme opp med ideer, kan bli en hjelp for andre aktører som 
også er engasjert.  
Du har ikke tid under en krisehåndtering til å kjenne etter. Men det kommer til å komme 
veldig fort. Det viktigste er å komme i gang med prosessen. Dette er en kreativ prosess.  
 
Vedtak: FU stiller seg bak initiativet fra Dyresen, og nedsetter en gruppe bestående av 
Jorunn Schie, Tor Øystein Vaaland, Gry Garlie og en eller flere representanter fra NaKuHel 
som kan samarbeide med Dyresen.  
 
3. Frivillighetskoordinering fra Asker kommune 
Asker kommune ved virksomheten Innbyggertorgene har nedsatt en arbeidsgruppe for 
frivillighetsåret 2022. Her sitter daglige ledere ved de tre kommunale frivilligsentralene 
Jorunn Schie, Christian Vesseltun og Kjersti Smestad samt frivillighetskoordinator Heidi 
Thommessen.   
 
Vedtak: FU inviterer til workshop med arbeidsgruppen på neste møte. Hvordan kan vi 
engasjere mange frivillige lag og foreninger til innsats neste år? Hvordan kan vi organisere 
arbeidet? Kan vi knytte temaet deltagelse og inkludering for å motvirke ensomhet og 
utenforskap til Frivillighetens år? Hvilken rolle ønsker FU å ha under planlegging og 
gjennomføring? 
Vedtak: FU slutter seg til å arrangere kick off for Frivillighetens år den 5.desember 2021 
 
Bør den tradisjonelle frivillighetskonferansen i Asker på sikt endres til en 
Samskapingskonferanse?  
Dialog/innspill:  
Fornyelse av konferanse applauderes. Gjøre om til en feiring av frivilligheten. Dialog viktig, 
engasjement er sentralt, innbyggerengasjement.  
Tror det er på tide å gjøre noe med konferansen, gjøre mer attraktivt å være tilstede. 
Samskaping er et litt forslitt ord, med samskaping er brukt under idrettskonferansen, begrep 
som er brukt for eksempel i Trøndelag, fylkesnivå. Tror det er på tide å tenke på tvers. 



   
Konferanse hvor det er snakk om deltagelse, bringe noe inn, de som allerede er engasjert 
som er tilstede. Det var en fin samling på Teglen i 2018, hvor man samlet til dialog på små 
bord. Få frem gode spørsmål. Forberede dette. 
Samskapingskonferanse, ta tak i en spesiell utfordring og jobbe med denne utfordringen.  
Samskaping er veldig bra, trekker flere frivillige til oss.  
Målgruppe? Må avklares.  
«Samskapingskonferanse» fanger bredere i samfunnet enn «Frivillighets konferanse» 
Frivillighetskonferanse styrer hvem den er for, hvem vi vil skal komme på konferansen.» 
Samskaping er et nytt ord som forteller alle hvordan vi kan/skal jobbe, hva vi gjør. Vi kan nå 
den enkelte person som brenner for noe viktig, er ildsjel for ett elle flere områder, som 
meget få eller ingen av de frivillige organisasjonene har tenkte på. Den organisasjonen som 
er våken kan bruke denne type personer som prosjektledere på det de brenner for, ved å at 
prosjektet inn i sin organisasjon. Personen får «ressurser» på mange områder til å bidra, 
men han styrer og er selvfølgelig motivert.  Gjennomføring av «saken» sannsynliggjøres» 
høyere, kanskje. 
Vi kan få enkelt personer inn i en organisasjon, som de kanskje vil trives i. Det kan også være 
at de kun er medlem den tiden prosjektet leve. 
 
Vedtak: FU stiller seg bak å fornye konferansen som tidligere har vært gjennomført i tidligere 
Hurum og Asker. Gjensidig dialog og det å engasjere er sentralt. Målgruppen må avklares. 
Konferansen utgår i 2021, og blir første gang avholdt i 2022 under frivillighetens år. FU 
ønsker å delta under planlegging og gjennomføring som en likeverdig partner i en 
samskapende prosess.  
 
Neste møte: 26. mai klokken 17.00-19.00- sted kommer 
 


