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Råd for personer med funksjonsnedsettelser har behandlet saken i møte 12.05.2021
sak 21/10
Ole Henrik Grønn (Ap) fremmet følgende forslag:
Høringsinnspill: Rådet støtter strategien som er lagt fram til høring.
Rådet ønsker at det ansettes en egen frivilligkoordinator/daglig leder for Risør frivilligsentral.
Votering
Ole Henrik Grønns (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt.
Råd for personer med funksjonsnedsettelsers vedtak
Høringsinnspill: Rådet støtter strategien som er lagt fram til høring.
Rådet ønsker at det ansettes en egen frivilligkoordinator/daglig leder for Risør frivilligsentral.
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Høringsuttalelse - Strategi for frivillighet i Risør kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak fra kommunedirektør. Rådene må selv vurdere om
de vil komme med en høringsuttalelse.
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Vedlegg
Utkast til Strategi for frivillighet i Risør kommune til høring
Utkast til veileder for frivillig innsats i Risør kommune til høring
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Strategi for frivillighet i Risør kommune er ute på høring. Rådene har bedt om muligheten til å
komme med høringsuttalelse.
Utkast til strategi som her foreligger, er en start på et arbeid som vil defineres nærmere i
tiden som kommer, og synliggjøres i kommunens styringsdokumenter (HP/ØP, årsplaner og
årsmeldinger), samt ved rullering av kommuneplan.
Saksopplysninger
Frivilligstrategien bygger på relevante mål og strategier i kommuneplanen. Den skal beskrive
dagens situasjon i Risør og synliggjøre utviklingsmulighetene for at frivillig sektor, næringsliv
og offentlige aktører kan samhandle til det beste for innbyggerne. Det frivillige arbeidet skal
ikke erstatte de tjenestene som Risør kommune er pålagt å yte innbyggerne etter lov og
forskrift, men skal være et viktig supplement til dette.
Frist for å komme med høringsinspill er satt til 15.mai 2021.
Etter høringsfristen vil kommunedirektøren legge frem «Strategi for frivillighet i Risør
kommune» som en politisk sak. Rådene og Livsløpsutvalget kan komme med sine innspill,
Kulturutvalget vil ha innstillende myndighet og bystyret har vedtaksmyndighet.
Utkast til Frivilligstrategi.
Vedlagt følger kommunedirektørens forslag til Strategi for frivillighet i Risør kommune og
arbeidet i tiden framover. Utkastet er utarbeidet av en ressursgruppe nedsatt i januar 2021,
og denne gruppa er tiltenkt en sentral rolle også i realisering av strategien. Av hensyn til
tilgjengelige ressurser i organisasjonen må tiltak gjennomføres i takt med at sentrale
personer fases inn og digitale plattformer tas i bruk. Nåværende BTI-koordinator, Malin
Paust, som er tiltenkt en sentral rolle i det frivillige arbeidet, er i stor grad opptatt med andre
ansvarsområder ut 2021 og ny kultursjef forventes å være operativ fra og med august 2021.
Det arbeides med å tilføre ressurser som allerede nå kan utføre oppgaver ved
Frivilligsentralen/tillagt frivilligkoordinator i oversikten over prioriterte tiltak nedenfor.
Viser til saksfremlegg i Kulturutvalget, behandlet 14.04.2021:
Saksframlegg med informasjon om prosess og forslag til prioriterte tiltak
Økonomi
Ikke vurdert.
Kommuneplan
Risør kommunes hovedmål er at vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet.
En viktig tilnærming for å nå målene fremover, er samarbeid. Små og mellomstore
kommuner blir i større grad avhengig av samarbeid og samhandling internt, med andre
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kommuner, med næringsliv, private aktører og frivillige for å kunne levere effektive tjenester
og tilpasse oss fremtidens utfordringer. Vi må skape gode arenaer for samhandling for å
finne gode løsninger i felleskap.
Frivillighet i denne sammenheng blir et sentralt tema. Frivilligstrategien skal synliggjøre
hvordan Risør kommune vil mobilis

Folkehelse og levekår
Fellesskapet er en av våre viktigste vaksiner, uttalte helseminister Bent Høie da han la fram
folkehelsemeldinga i 2015. Frivilligheten er selve hjørnesteinen i fellesskapet vårt. Norge er
verdensmestere i frivillighet, men vi må få flere til å delta – spesielt folk med lavere
sosioøkonomisk status. Frivillighet er viktig for et levende lokalsamfunn og demokrati i
velferdssamfunnet og er dermed utslagsgivende for folkehelsen i Norge1 . I
folkehelsemeldinga fra 2019, Gode liv i eit trygt samfunn forsterkes innsatsen på tre utvalgte
områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.
Klima og miljø
Ikke vurdert.
Næringsperspektiv
Ikke vurdert.
Vurderinger
Risør kommunes Frivilligstrategi skal gi et oversiktlig utgangspunkt for videre samarbeid om
å mobilisere og støtte den frivillige innsatsen. Dette første utkastet som nå foreligger kan bli
enda bedre gjennom engasjement fra kommunens ulike tjenesteområder, råd og utvalg, lag
og foreninger som berøres, som kan gi innspill slik at strategien i enda større grad kan svare
på behov og utviklingstendenser før endelig behandling i kulturutvalg og bystyre, forhåpentlig
før sommeren 2021.
Kommunedirektørens konklusjon
Rådene får saken til høring.
RETT UTSKRIFT
DATO 19.mai.2021
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