
HØRINGSUTTALELSE TIL FRIVILLIGSTRATEGI RISØR KOMMUNE                           Risør, 19.08. 2021 
 
Helse- og omsorg ønsker med dette å gi innspill til Risørs Frivilligstrategi som er ute på høring med 
frist 1. september 2021. 
 
Helse- og omsorg har en representant inn i ressursgruppa for det frivillige arbeidet i Risør kommune, 
men ønsker likevel å gi innspill til strategien fra Enhet sykehjem og Enhet rehabilitering og 
hjemmetjenester.  
 

 Frivilligstrategien fremstår som et fyldig og fremtidsrettet dokument, med intensjon om å 
tenke bredt rundt frivillighet som tema. 

 Formålet med strategien mener vi kan kortes ned, da det som står i ingressen på dette 
punktet bør være det viktigste formålet med strategien: «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» 

 Samtidig kan det tydeliggjøres at strategien har et todelt formål: Ivareta frivillige og styrke 
samarbeidet mellom frivillige og kommunen. 

 Strategiens punkt 7.3.5 er noe uklart formulert. Det bør fremgå tydeligere hvordan 
«Frivilligsentral» er tenkt organisert og hvordan dette passer med de politiske vedtakene 
som ligger til grunn. 

 Den andre delen av punkt 7.3.5 «Denne ressursgruppa støtter den overordnede 
«frivilligkoordinator»-funksjonen, med ansvar for å mobilisere og støtte frivillig innsats 
innenfor sine områder»- virker hensiktsmessig. Sykehjemmet og hjemmetjenesten ønsker i 
tiden fremover å fremdeles ha kontaktpersoner i forhold til frivillige inn mot de ulike delene 
av tjenesten. Hvordan bedre organisere dette, vil det bli jobbet videre med i enheten.  

 Helse- og omsorg har en lang tradisjon for å benytte frivillige inn i tjenesten, og med «Leve 
hele livet- reformen (St. melding nr. 18, Leve hele livet») er dette aktualisert, noe vi syns er 
kommet frem i strategien. 

 Mange av enhetens ønsker har kommet med i strategien: 
Behov for en person som har et overordnet ansvar for feltet og kan gi støtte til koordinering 
av aktivitet på det frivillige området inn mot tjenesten. Spesielt trekkes frem hjelp til 
organisering og oppfølging av frivillige inn mot sykehjemmet, samarbeid om tiltaket Sterk og 
stødig, samt det å koble sammen frivillige og brukere som har behov for frivillig hjelp til 
avgrensede oppgaver og oppgaver av mindre omfang som følge til lege og sykehus, bære ved 
og måke snø. Inn i dette ønsker vi utredning av om det finnes gode dataløsninger som kan 
være til hjelp, og dette er kommet med. Det er flott at tematikken «møteplasser» nevnes. 
Veileder som beskrevet i vedlegget, virker som et godt verktøy for oppfølging av frivillige. Det 
er også et ønske fra enhetene om å samarbeide med frivilligkoordinator om i igangsetting av 
tiltaket Aktivitetsvenn. 
 

Med vennlig hilsen  
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