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01.01

Velkommen v/Anne Bjørnevik (Røa Vel)
 Røa Vel har sammen med Vestre Aker Frivillighetssentral og Vestre Aker
Bydel tatt initiativ til å samle frivillige lag og foreninger i Vestre Aker for å gi
et løft for frivilligheten i bydelen.

01.02

Vestre Aker bydels satsning på frivillighet v/ Jan O. Nytveit, bydelsdirektør i
Vestre Aker bydel
 Presenterte data som viser utfordringsbilde knyttet til sosial ulikhet i bydelen:
Vestre Aker er den bydelen med best folkehelseprofil i Oslo, men er samtidig
den bydelen med størst ulikheter
 Presenterte kort de tre innsatsområdene i bydelens strategiske plan for perioden
2016-2019; folkehelse, frivillighet og innovasjon
 Bydelen har et stort potensiale i å samarbeide med frivilligheten- vi kan skape
felles synergieffekter. Frivillighet er et godt supplement til kommunale
tjenester, men skal ikke erstatte disse!
 Bydel + frivillighet = godt folkehelsearbeid!
 Bydel Vestre Aker støtter opprettelsen av et forum for frivillighet i Vestre Aker
og stiller gjerne med sekretærrollen (v/Ragnhild Lorentzen) i forumet.

01.03

Inspirasjon og erfaringer fra Asker v/frivillighetskoordinator Heidi Thommessen
 Asker kommune ligner sosioøkonomisk mye på Bydel Vestre Aker
 Asker bydel har jobbet systematisk med frivillighetsarbeid siden 2006. Sentralt
i oppstartarbeidet var Frivillighetsmeldingen 2007
 Fem år etter har følgende skjedd innen frivillighet i Asker:
Årlig frivillighetskonferanse og prisutdeling, ny frivilligsentral, ansatt
frivillighetskoordinator, frivillighetsportal på nett, frivillighetsutvalg med
representanter fra de største paraplyorganisasjonene, nytt fag på
ungdomsskolen..
 Ny frivillighetsmelding i 2013 "Lett å være frivillig i Asker". NB. Kommunen
må tilrettelegge for frivillighet
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Livet blir bedre både for den som yter frivillighet, og den som mottar.
Frivillighet er folkehelse!
Asker kommune disponerer totalt rundt 14 mill./år til frivillighet, men av disse
går rundt 11 mill. til ungdoms- og barneidrett/-tiltak

01.04

Hvorfor et Forum for Frivillighet i Vestre Aker? v/Espen W. Andresen, leder
Vestre Aker Frivillighetssentral
 Espen presenterte tall knyttet til frivillighet i Norge. Se vedlegg 3
 Målsetninger for et Forum for frivillighet: bedre samarbeid mellom bydel og
frivillige, dele ideer og erfaringer, være en høringsinstans for bydelen
 Ser for seg f.eks en "bydelsdag" hvor frivillige kan vise seg fram og
presentere sine aktiviteter. Et Forum for frivillighet skal jobbe for å samle
frivilligheten i Vestre Aker, på tvers av gamle bydelsgrenser!
 Forumet skal være åpent for alle og ledes av et styre
 Det er behov for en arbeidsgruppe fram til et stiftelsesmøte (muligens i
januar)- denne arbeidsgruppen må opprettes i kveld

01.05

Diskusjon og innspill fra salen





Det var enighet i forsamlingen om å opprette et Forum for Frivillighet i Vestre
Aker
Det var enighet om å opprette en arbeidsgruppe som skal komme fram med et
forslag til styresammensetning og forslag til vedtekter.
Vestre Aker bydels folkehelsekoordinator fungerer som sekretær
Kandidater til arbeidsgruppen meldte seg:
o
o
o
o
o
o

Røa Vel v/Anne Bjørnebye Vik (?)
Vestre Aker Frivillighetssentral v/Espen W. Andresen
Røa IL v/Jon Tufte-Johnsen
Ullern Historielag v/ Arne Thune-Larsen
Slemdal Lions v/ Helge Bjørhall
Stein R. Brubak- freelance/frivillig

Andre innspill:
 Innspill fra Asker kommune: Viktig å sette av tid til å få en god prosess, sikre
bred representasjon, solid mandat og involvere bredt i oppstartsfasen. Midler
har spilt en viktig rolle for suksess i Asker, men er ikke avgjørende. Den årlige
frivillighetskonferansen/festival i Asker kommune har vært viktig for å kunne
samles om frivillighetsarbeidet og drive det framover. Suksesskriterier:
1. Sikre bred representativitet
2. Ta seg tid til å arbeide med mandat og oppgaver
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Mål om å binde sammen og samarbeide på tvers av geografiske områder i
bydelen; Vinderen, Hovseter, Røa, Sørkedalen..
Samarbeid mellom frivillighet og kommune er komplisert: viktig å ta vare på
kreativiteten, og ikke overbyråkratisere frivilligheten
BU-leder støtter opprettelsen av et Forum for Frivillighet 100 %, og er innstilt
på å følge opp dette videre sammen med bydelsdirektøren. Behov for å plassere
et klart ansvar for dette arbeidet i bydelsadministrasjonen
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Har vi oversikt over frivilligheten i bydelen? Røa Vel jobber med dette, men
ønsker tilbakemeldinger fra flere foreninger. P.t er ca. 70 foreninger registrert.
Det er over 360 registrerte foreninger/lag i Asker

Innpill til aktiviteter og samarbeid
 Samarbeid med handelsstanden kan gi en vinn- vinn situasjon. Mulighet for
samarbeid med handelsstanden om et mulig fellesarrangement med
frivilligheten i Vestre Aker. «Advent på Røa» 28.november- eksempel på godt
samarbeid mellom frivillighet og handelen
 Røadagene lørdag 30.april 2016: Røa Vel nevner at dette er et potensielt
arrangement å samarbeide om
 Hovseter frivillighetssentral (Hovstua) nevner Hovseterdagene i juni 2016 som
en idé
 Oppfordring fra Heidi: Hvorfor ikke arrangere en Bydelsfestival, og feire alt
positivt i bydelen? Har veldig positive erfaringer fra Asker med å samles rundt
en konkret oppgave, f.eks konferanse eller aktivitetsdag
01.06

Avslutning og fremdrift

 Folkehelsekoordinator Ragnhild Lorentzen innkaller arbeidsgruppen til et møte før
jul, for å diskutere den videre arbeidsprosessen i 2016
 Deltakerne på kveldens møte vil holdes oppdatert på fremdrift på mail

Vedlegg:
 Deltakerliste
 Presentasjon: Forum for Frivillighet i Vestre Aker v/Espen W. Andresen

Takk for et inspirerende og engasjerende møte!
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