10.05.21
Høringsinnspill fra Styret i Frivilligsentralen til Risør kommunes
Frivilligstrategi.
På styremøte datert 5/5-21 hadde styret i Frivilligsentralen en gjennomgang og diskusjon av
Frivilligstrategien som er ute på høring.









Prioriteringer fremover, hva ønskes det for frivilligheten i fremtiden? Styret ser gjerne at
strategien burde være mer fremtidsrettet.
Det blir stilt spørsmål ved manglende kontaktperson til koordinering av frivilligheten i
kommunen. Slik det er å forstå av strategien skal dette arbeidet gjøres ved hver enkelt enhet
og i ressursgruppa. Det er noe vanskelig å ser for seg at dette er arbeid som hver enkelt
enhet har mulighet til å gjennomføre. Det ses gjerne at det ansettes en egen koordinator for
frivilligheten i kommunen. Hvis ikke dette er gjennomførbart, må det være en ansatt i
kommunen med spesifikt ansvar for frivilligheten. En som frivillige lag og foreninger kan ta
kontakt med ang spørsmål etc.
Risør kommune har en høy andel av eldre beboere. Der mange fortsatt ikke er aktive på
digitale plattformer. Det vil kanskje for disse være et godt alternativ med et fysisk sted de
kan møte opp på. Styret ønsker at det skal være mulig for frivillige i kommunen å kunne
møte opp et spesifikt sted med egne åpningstider.
I strategien kan styret ikke se at det blir lagt noe særlig vekt på møteplasser for frivillige lag
og foreninger. Møteplasser er noe frivillige lag og foreninger har spilt inn til strategien at de
selv ønsker mer av. Strategien burde ut i fra dette legge større vekt på ulike møteplasser for
frivilligheten i kommunen.
Med denne endringen i koordinering av det frivillige arbeidet i kommunen, synes styret det
er vanskelig å se hvilken rolle styret får videre fremover i tid. Det er et ønske fra styret om at
dette diskuteres videre både i styret og på det politiske plan i kommunen.

