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Høringsinnspill fra Risør Arbeiderpartis 
bystyregruppe til Risør kommunes 
Frivilligstrategi (mai 2021) 

*** 

Vi har hatt en gjennomgang av «Strategi for frivillighet i Risør kommune» og ønsker å 

komme med noen innspill.  

Helhetsinntrykket vårt er at Frivilligstrategien gir et inntrykk av nå-situasjonen og en 

statusrapport uten særlig videre retning eller prioritering. Vårt spørsmål blir da hva 

skal strategien brukes til? 

Strategien beskriver innledningsvis i sammendraget det brede spekteret av frivillige 

lag og foreninger som finnes i Risør. Det står videre at strategien skal beskrive 

dagens situasjon i Risør noe den også gjør, men hva skal skje videre og hvilken 

retning ønsker Risør kommune at det frivillige arbeidet i Risør skal ha? 

Bystyret har vedtatt at det skal drives en frivilligsentral med høy aktivitet og god 

organisering av oppgavene. Videre er det også vedtatt at tilskuddet til frivilligsentral 

skal brukes til å lønne frivillig koordinator og til drift av frivilligsentralen i Risør. Vi 

savner på en plan på hvordan dette skal løses. På hvilken måte er styret i 

Frivilligsentralen involvert i arbeidet med Frivilligstrategien og hvordan er de tenkt 

involvert i det videre arbeidet? 

Formålet med strategien beskriver også hvordan frivilligheten skal legge til rette for 

aktørenes bidrag og engasjement og nære samarbeid mellom Risør kommune og 

frivilligheten. Vårt spørsmål er hvordan dette skal gjøres konkret? 

Under punkt 4.2.2. «Eldre», side 8, står det i tabellen at Risør har hatt en nedgang i 

unge når det gjelder tilfredshet med lokalmiljøet og tilgang på gode treffsteder, fra 

71% i 2016 til 61% i 2019. Tabellen viser en nedgang på 10% fra 2016 til 2019, 

hvordan tenker Risør kommune å ta tak i dette funnet? 

Under punkt 5 «Beskrivelse av utfordringsbildet» punkt 5.2 beskrives frivillighetens 

utfordringer og behov. Her har frivilligheten formidlet sine utfordringer, hvordan tenker 

Risør kommune å møte disse utfordringene?  

Under punkt 7 «Muligheter og retning for ønsket utvikling» nevnes samarbeid som et 

viktig stikkord. Hvordan er dette samarbeidet tenkt gjennomført i Risør kommune? Da 

tenker vi både samarbeid med andre kommuner men også innad i egen kommune.  

I punkt 7.1 beskrives tjenesteenhetenes behov og punkt 7.2. frivillighetens behov. 

Det er fint med en beskrivelse av behovene men hva er Risør kommunes plan på 

hvordan dette kan løses?  
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I punkt 7.3 «Møteplasser» er det direkte feil når det står at Risørhuset kan brukes 

uten kostnad. Det er ikke gratis å låne Risørhuset hverken for korpsene, 

Musikkteateret eller Ungdomsteateret.  

I punkt 7.3.4. «Transport» beskrives det at transport er en oppgave som kan dekkes 

av frivillige men det står ikke noe om hvordan dette er tenkt organisert.  

Under punkt 7.3.5. «Frivilligsentral» savner vi konkret plan på hva som skal være 

Frivilligsentralens rolle. Videre lurer vi på hvordan Frivilligsentralen er tenkt organisert 

rent fysisk og også hvilken rolle styret i Frivilligsentralen har i dette arbeidet i dag. 

Hvordan skal det frivillige arbeidet koordineres med de ansatte i Risør kommune som 

i dag jobber med Frivilligsentralen? 

 

Konkrete spørsmål: 

- Hva skjer med ansettelse av frivilligkoordinator (Jmfr. Bystyrevedtak desember 

2020, sak 20/182) 

- Hva er Frivlligsentralens rolle og hvordan er de trukket med i arbeidet med 

frivillig strategien? 

- Hva skjer med «tilskuddsportalen»? 

 

 

 


