
   
Referat Asker Frivillighetsutvalg 27.1.2020 – 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, forfall 
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: Ellen Martha Blaasvær 
Norges Speiderforbund, Vestmarka krets: Rune Haukedal 
Asker Kommune: Heidi Thommessen, referent 
 

 
Tematime: Prosjektet JobbAsker  
Prosjektleder Sudipa Chakraborty og Per Sletaune presenterte status, oppgaver og formidlet et 
ønske om ytterligere engasjement fra frivilligheten.  
Presentasjon vedlagt. 
Utvalget diskuterte hvordan kan FU støtte dette arbeidet.  
 
1. Kommunale tilskuddsordninger  
 
Asker kommune skal i løpet av 2021 gjennomføre harmonisering av kommunale 
tilskuddsordninger. Det signaliseres at det blir fremmet sak om dette til utvalg medborgerskap i 
april. Asker, Røyken og Hurum har hatt forskjellige ordninger.  
 
Til diskusjon: Hvordan forholder FU seg til dette og hva ønsker vi å oppnå?  
 

1. FU mener det er behov for en oversikt over, og evaluering av eksisterende 
tilskuddsordninger. Fungerer tilskuddene etter hensikten? 

2. FU mener det må vurderes eventuelle behov for nye tilskudd i tillegg til eksisterende. 
3. FU mener det bør gjennomføres et temamøte om tilskuddsordninger i kommunen for å 

få oversikt over emnet.  
4. FU mener det bør være større åpenhet knyttet til fordeling av tilskudd 
5. FU nedsetter en gruppe som ser på hvilke tilskudd som finnes i andre kommuner og 

hvordan dette samsvarer med de tilskuddene som finnes i Asker kommune. Rune 
Haukedal og Erik de Mora er med i gruppen og ønsker en til.  

6. FU mener kommunen må involvere aktuelle parter i arbeidet med utforming av nye 
tilskuddsordninger allerede fra dag en.  

 
 



   
2. Frivillighetsåret 2022  
 
2022 er utpekt til å være frivillighetens år i Norge. 
 
I FU sitt innspill til budsjett for Asker kommune 2021, ba vi om følgende:  
 

• Asker kommune inngår samarbeid med Asker Frivillighetsutvalg og Frivillighet Norge for 
å gjøre Asker til den beste frivillighetskommunen i 2022.  

• Det settes av kr. 100 000,- til Asker Frivillighetsutvalg for planlegging av frivillighetens år 
2022.  

Dette ble ikke hensyntatt. 
 
Til diskusjon: Hvordan bør FU arbeide videre med dette?  
 
Leder og frivillighetskoordinator kommer med et forslag til hvordan FU kan jobbe videre med 
dette temaet. 
Ideer:  

- Frivillighetsutvalget, i samarbeid med Asker kommune/Innbyggertorgene, 
Kulturavdeling, Idrett og friluft synliggjør alt som skjer gjennom året. Det ønskes ikke å 
lage nye aktiviteter, heller synligjøre alt gullet vi har.  

- Oppfordre til markedsføring/annonsering av egne aktiviteter (materiell finnes på 
frivillig.no) 

- Mulig tema som bør løftes er «Tiden etter korona» 
- SEMIADEN 2021 – Søndag 19.september 

Semiaden ble etablert i 2007 som et samarbeidsprosjekt mellom Rotaryklubbene i Asker og 
NaKuHel Asker. Formålet med Semiaden er å gi deltakerne en lærerik og god opplevelse i 
Semsvannområdet, Asker sitt 1000-års-sted. Arrangementet retter seg i hovedsak mot 
barnefamilier og skal bidra til nysgjerrighet og kunnskap innenfor områdene natur, kultur og 
helse. Deltakerne kjøper «dagspass» hvor de får et kart med oversikt over poster rundt hele 
Semsvannet. Hver av postene bemannes av ulike frivillige organisasjoner, foreninger, bedrifter 
og andre. Postene skal være «opplevelsesbaserte» og ha barn og unge i fokus i sin 
formidling/aktivitet. Etter å ha besøkt postene får barna medalje for gjennomføring. NaKuHel 
Asker har ansvar for salg av mat og drikke rundt vannet. Vi ønsker flere organisasjoner og 
foreninger med i samarbeidet – dette er en god måte å vise frem seg selv på! Ta kontakt med oss 
så kan vi avtale organisering av mulige nye poster. Jeg kan foreløpig være kontaktperson inn mot 
prosjektet (tina@nakuhel.no). 
 
3. Kurs i organisasjonsarbeid 
 
Skal FU tilby slike kurs også i 2021?  
FU arrangerer ikke egne kurs i år ettersom det det allerede er så mange andre aktører i dette 
markedet. Vår fagorganisasjon, Frivillighet Norge, har mange kurs: 
https://om.frivillig.no/kurs-og-foredrag 
 
Annet: 

mailto:tina@nakuhel.no
https://om.frivillig.no/kurs-og-foredrag


   
• Kurs i tilskuddssøknad 15. mai i regi av Scan4news - leverandøren av 

Tilskuddsportalen.no.  

• Kommunale frivilligsentraler undersøker nå mulighetene som finnes for å legge flere kurs 
tilgjengelig på nettsiden til kommunen.  

• Kulturavdelingen i kommunen arrangerer egne webinarer utover våren.  
 
 
4. Orientering om dagsaktuelle saker  
 

• Asker Kulturråd. Alt er veldig stille. Men stor oppfinnsomhet via digitale flater. Tiden 
etter korona er tema på kulturfrokost den 2.2. alle kan følge den sendingen via 
Facebook. Erik de Mora er intervjuet der. 

• Heggedal Nærmiljøsentral. Styret i sentralen har satt årsmøte etter at koronasituasjonen 
er lettet, til høsten.  

• Asker Idrettsråd. Det har vært kaos, mange spørsmål og mye usikkerhet. 
Kommunikasjon har vært vanskelig og en stor utfordring. Anbefalinger ikke forskrifter. 
Har god dialog med kommunen, men dette er fremdeles en stor utfordring 

• Speiderne. Har tatt informasjonsjobben alvorlig, og med eksempler på hvordan møter 
kan gjennomføres. Dette er til stor hjelp for lokale speidergrupper. Flere og flere møter 
gjøres digitalt. Heldigvis ikke hatt mye frafall. Men heller hatt en oppgang.  

• Røde kors. Har positivt tilsig av nye medlemmer. Givergleden er også bra, 
panteordningen har gitt støtte til røde kors sitt arbeid. Mange aktiviteter har blitt sett på 
med nye øyne. Blant annet besøksvenner som har blitt til telefonvenn. Camp Solvik ble 
blant annet avlyst. Ser på nye områder for 2021. Og hvilke begrensninger som ligger der. 
Noe som vil prege året er enda mer samarbeid med Røyken og Hurum, her vil det legges 
mer trykk fremover.  

• NaKuHel. Har snakket en del om tiden etter korona. Stor og viktig jobb å gjøre. Dette bør 
vi diskutere i FU. Mange tar kontakt og har det ikke bra. Mye ensomhet og utenforskap. 
Begynner å forberede seg mentalt. Det vil være et stort behov og hvordan skal vi møte 
dette. For eksempel under Frivillighetens år, kan dette være et tema der?  
 

Tips: Sløsesjokket, med Asker og ombruk i fokus. Det er også en frivillig innsats vi må gjøre der.  
 
 
Neste møte er 17.3.2021. Digital innkalling kommer.  

 


