21/1494 Innspill til frivilligstrategi
Styret i Risør Pensjonistforening har med interesse lest ‘Strategi for frivillighet i Risør kommune’ og
‘Veileder for frivilligheten i Risør’.
Vi slutter oss til strategiens punkt 3:
Det overordnede formålet med strategien er å støtte en sterk og aktiv frivillig sektor, som
bidrar til aktive og helsefremmende liv, tilhørighet og et attraktivt sted å bo og leve.
Det tas opp mange viktige problemstillinger og utfordringer knyttet til dette, men det er vanskelig å
se hvordan arbeidet skal legges opp i praksis slik at vi går i ønsket retning. Det er ønskelig med en
klarere konkretisering av tiltak som kan/skal settes i verk både i forhold til organisering og innhold av
frivilligarbeidet.
Vi ønsker å gi følgende kommentarer:


Frivilligkoordinator.
Det er i strategien noe uklart hva denne funksjonen skal innebære og hvilket omfang den skal
ha. Vi mener det er svært viktig at denne funksjonen er en fast stilling knyttet til
frivilligsentralen. Så vidt vi forstår er også dette intensjonen som ligger til grunn for den
statlige tildelingen av midler.



Samspillet mellom frivillige lag og foreninger.
Det er for lite konkretisert hvordan samarbeidet skal være mellom kommunen og
foreningene. Det er skrevet en del om forholdet mellom den enkelte frivillige og kommunen
og inngåelse av avtaler. Vi tenker det vil være en fordel for kommunen at det også inngås
avtaler med foreningene om samarbeid. Dette vil forenkle kommunens arbeid med
frivilligheten og samtidig styrke foreningenes mulighet for å rekruttere medlemmer.
Mange foreninger kan også søke om frivilligmidler som kan være et positivt tilskudd til
frivilligarbeidet.



Frivilligsentralen
Vi ønsker oss en tydeligere avklaring av Frivilligsentralens rolle og ansvar. Vi ønsker oss
signaler om hvilke aktiviteter som skal/kan knyttes til sentralen. Herunder hvilke lokaler det
er behov for. Eksempel på dette er enkel matservering eller verksted. En møteplass for ulike
aktiviteter og sosialt samvær.
Her vil Frivlligkoordinator ha en viktig funksjon.



Avtale med frivillige
Det er bra at det inngås forpliktende avtaler med de frivillige blant annet for å sikre at
nødvendige personvernhensyn (bl.a. taushetsplikt) sikres. Slike avtaler sikrer også at de
frivillige blir fulgt opp på en god måte. I vedleggene knyttet til 'Veilederen for frivillighet'
legges det opp til introduksjonssamtale, oppfølgingssamtale og, avslutningssamtale og et
avtaleskjema for den enkelte frivillige. Dette er gode verktøy for å sikre god oppfølging. Det
er viktig at denne oppfølgingen blir minst mulig byråkratisk og tilpasses den type
frivilligoppgaver som er aktuell.

Vi mener det bør stå noe mer konkret om hvordan avtaler mellom kommunen og de ulike lag
og foreninger kan inngås. Foreningene har allerede et tilfang av medlemmer og i tillegg kan
nye medlemmer verves inn på bakgrunn av frivilligoppgaver som foreningen har avtalt med
kommunen. Da kommer de inn i et sosialt miljø som de kan fortsette i når de ikke lenger kan
eller vil utføre den konkrete frivilligoppgaven. Det kan være en fin måte å forebygge
passivitet og ensomhetsfølelse på.
Risør Pensjonistforening ønsker å samarbeide med kommunen og andre foreninger for å bidra til et
godt organisert frivilligarbeid i Risør. Strategien gir et grunnlag for dette, men vi mener den kan
forenkles og bli mer konkret. Vi ser fram til en god dialog framover.

Med vennlig hilsen
Styret i Risør Pensjonistforening

