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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak fra kommunedirektør. Rådene må selv vurdere om
de vil komme med en høringsuttalelse.

Eldrerådet har behandlet saken i møte 12.05.2021 sak 21/10
Eldrerådets forslag til vedtak ble utarbeidet i fellesskap:
Høring fra Risør Eldreråd- Strategi for frivillighet i Risør kommune
Forslaget til strategi for frivillighet i Risør kommune som er lagt ut til høring er i stor grad
preget av en oversikt over hva som foregår i dag både med hensyn til aktiviteter og avtaler
med noen organisasjoner uten at det fremkommer hvilke dette er eller hva innholdet er.
En strategi bør vise hva kommunen ønsker å oppnå framover med eksempelvis nye tilbud,
nye samarbeidsformer, organisering med mer
Frivilligsentralen er slik vi leser strategien sterkt pulverisert der oppgaver og ansvar er spredt
på flere. Dette er uheldig.
I saksframlegget side 3 om prioriterte tiltak i perioden 2021-2022 vises det til en
ressursgruppe- hvem er dette?
Når det gjelder gruppen Eldre – tiltak Frivillige inn i helse og omsorgstjenesten er skissert
tidspunkt 2022. Hva betyr dette? Det er allerede samarbeid mellom enheten og frivillige, men
på initiativ fra enheten selv.
Kap 7.3.5 Frivilligsentralen
Frivilligsentralen bør ledes av en frivilligkoordinator som er lønnet av tilskuddsmidler fra
staten slik det er vedtatt i bystyresak.
I tabellen på side 12 i strategien under kolonne Arena står nevnt Frydenborgsenteret og
Tjenna Aldersbolig. Her bør også Søndeled og Hope/Sandnes nevnes som aktuelle arenaer.
Veileder for frivilligheten i Risør.
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Det er viktig å formalisere samarbeidet mellom Frivilligsentralen/kommunen og den frivillige.
Eldrerådet anbefaler også at det utarbeides avtaler med den frivillige og organisasjonen om
oppgaver de skal gjøre.
Taushetsplikt er en vesentlig del av dette. Vi mener det må inngås avtaler for å forsikre både
den frivillige og den som mottar bistand.
Votering
Eldrerådets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak/innstilling
Høring fra Risør Eldreråd- Strategi for frivillighet i Risør kommune
Forslaget til strategi for frivillighet i Risør kommune som er lagt ut til høring er i stor grad
preget av en oversikt over hva som foregår i dag både med hensyn til aktiviteter og avtaler
med noen organisasjoner uten at det fremkommer hvilke dette er eller hva innholdet er.
En strategi bør vise hva kommunen ønsker å oppnå framover med eksempelvis nye tilbud,
nye samarbeidsformer, organisering med mer
Frivilligsentralen er slik vi leser strategien sterkt pulverisert der oppgaver og ansvar er spredt
på flere. Dette er uheldig.
I saksframlegget side 3 om prioriterte tiltak i perioden 2021-2022 vises det til en
ressursgruppe- hvem er dette?
Når det gjelder gruppen Eldre – tiltak Frivillige inn i helse og omsorgstjenesten er skissert
tidspunkt 2022. Hva betyr dette? Det er allerede samarbeid mellom enheten og frivillige, men
på initiativ fra enheten selv.
Kap 7.3.5 Frivilligsentralen
Frivilligsentralen bør ledes av en frivilligkoordinator som er lønnet av tilskuddsmidler fra
staten slik det er vedtatt i bystyresak.
I tabellen på side 12 i strategien under kolonne Arena står nevnt Frydenborgsenteret og
Tjenna Aldersbolig. Her bør også Søndeled og Hope/Sandnes nevnes som aktuelle arenaer.
Veileder for frivilligheten i Risør.
Det er viktig å formalisere samarbeidet mellom Frivilligsentralen/kommunen og den frivillige.
Eldrerådet anbefaler også at det utarbeides avtaler med den frivillige og organisasjonen om
oppgaver de skal gjøre.
Taushetsplikt er en vesentlig del av dette. Vi mener det må inngås avtaler for å forsikre både
den frivillige og den som mottar bistand.
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