Tredje møte 15.04.20
Arbeidsgruppe frivilligmelding Søndre Land
Referat
Tilstede: Frivilligsentralen v/Marit Hultmann, Idretten v/Lars Bjørnsveen, , Skole v/Arne Walbye,
Hele Vestsida v/Jomar Rønning Volle, Sang og musikk v/ Erik Hagaseth Haug, Velferd og mestring v/
Ingeborg E. Andresen, Kulturkontoret v/Roger Vestrum (Sekretariat),
Fraværende: Våtmarkssenteret v/Magnus Nygård,
Møtetidspunkt: Onsdag 15.04.20 kl 14.00-15.45
Møtested: Videomøte, Teams.
Innledning: Erik og Jomar deltar for første gang i arbeidsgruppemøte og introduserer kort seg selv.
Erik er frivillig engasjert i Hov musikkorps og Lausgarda grendelag, samt at hans jobb også medfører
interesse for «deltakelse i samfunnet». Jomar er styremedlem i Hele Vestsida som en
paraplyorganisasjon for det meste som rører seg på vestsida. Han er også politisk aktiv, men for tiden
noe mindre aktiv i kommunepolitikken.
1. Godkjenning av referat fra forrige møte.
Godkjent uten kommentarer.
2. Orientering til formannskapet
Roger har skrevet et saksfremlegg om status og fremdriftsplan for frivilligmeldinga til
formannskapet. Dette ble levert i dag etter at arbeidsgruppa fikk oversendt et utkast i går.
Det kom ingen endringskommentarer på utkastet fra arbeidsgruppa og det ble dermed
oversendt uten nevneverdige endringer fra utkastet. Saksfremlegget er kun ment som en
orientering, uten betydningsfulle vedtak. Sakspapirene til møtet er nå offentliggjort på
kommunens nettsider: https://www.sondreland.kommune.no/motekalender/#se:mote/moteid:26191/utvalgid:299
Arbeidsgruppa diskuterte videre innholdet i meldinga med følgende poenger:
-

Viktig å bruke definisjoner og beskrivelser av frivilligheten som finnes i styrende
dokumenter (stortingsmeldinga om frivillighet).

-

Sørge for at dokumentet henger godt sammen fra «teoridel» og over i den mer
erfaringsbaserte diskusjonsdelen, og videre ut i handlingsplanen.

-

Sørge for at det vi spør om og finner ut gjennom spørreskjemaer, intervjuer og
møter kommer godt frem i meldinga.

-

Viktig at vi hele tiden minner oss på å gjøre hoveddokumentet kort og konsist.

3. Høring av planprogram og planstrategi for kommunens samfunnsdel.
Høringsfristen er 11. mai. Arbeidsgruppa vurderte om temaet frivillighet ble nevnt godt nok i
planprogrammet, eller om det var behov for å gi et høringssvar.
Lenke til høringen med høringsdokument: https://www.sondre-land.kommune.no/publisertinnhold/politikk-og-organisasjon/horinger/#heading-h3-4
Gruppa konkluderte med at vi gir et høringssvar for å understreke viktigheten av frivillighet
generelt, og at det er viktig at frivillighet blir godt beskrevet og vurdert i den overordnede
samfunnsplanen. Mer konkret ble det anbefalt at vi i høringssvaret gir konkret
tilbakemelding på at frivillighet bør omtales allerede i innledningen, gjerne med et forslag til
tekst. Samskaping er et interessant og aktuelt begrep. Det kan også vurderes å nevne
frivillighetens rolle og betydning i den globale pandemisituasjonen vi nå står ovenfor.
Ingeborg lager et høringsutkast som oversendes arbeidsgruppa til uttalelse i god tid innenfor
fristen 11. mai.

4. Medvirkningsprosess
a. Svarene fra ungdommens kommunestyre/ungdomsrådet ble gjennomgått og
diskutert.
i. Vurdere å bruke disse spørsmålene, inkludert noen bakgrunnsvariabler, på
andre deler av befolkningen. Kanskje via digitalt spørreskjema, evt som en
del av Bolyst.land-siden.
ii. Viktig å bruke disse svarene inn i meldinga og knytte det sammen til både
«teoridel» og handlingsplan.
iii. Fint å bruke disse svarene som en del av «nyhetssaken» i bolyst.land.
b. Valgfaget «innsats for andre» på SLUS. Hvordan jobbe inn medvirkning til
frivilligmeldinga der? Fire valgfagdager igjen i år, i juni. Vanskelig per i dag å se
hvordan man kan jobbe videre med dette valgfaget utover dette skoleåret. Arne vil
snakke med de aktuelle lærerne om hvilke temaer i faget som vekker interesse hos
elevene. Dette vil si noe om hva ungdommen engasjerer seg for.
c. Bolyst land. Viktig i å få ut denne saken gjerne så fort som mulig. Ingen grunn til å
vente. Bruke Bolyst.land siden som en informasjonsside om prosessen. Heller det
enn en egen facebookside om det. Da kan alle lenke til bolyst.land-sidene fra sine
facebooksider.

d. Frivilligsamling til høsten.
Diskusjon om tidspunkt for samlinga, og hva som er agendaen:
Forslag om at vi legger frem arbeidet så langt, og så en diskusjon videre fra det.
Utfordrende å nå «de under 62 år» ved et slikt type arrangement. Derfor viktig å
gjøre det informativt og engasjerende men ikke forpliktende…
e. Forslag på andre måter å involvere:
- Invitere oss til møtet på ungdomsklubben?
- Idrettshallen?
- Grendemøter?
- Bruke erfaringene fra Åsløypas venner.
- Lage et lite videofremstøt for å kommunisere ut budskapet, eventuelt som en
møteinvitasjon.

5. Digital foreningsportal.
Diksuterte foreningsportalen fra InVi. demo.foreningsportal.no Usikker på hvordan den vil
bli brukt og oppdatert på lengre sikt.
Hva med bolyst.land? Kan den brukes til samme formål? Og på hvilken måte?
Roger Vestrum hører med Roger. Evt pris?
6. Eventuelt
«Frivilligattest». Nevnt av ungdomsrådet. Gjøvik kommune har innført frivilligattest
underskrevet av ordføreren for de ungdommene som har jobbet 40 timer frivillig. Ingeborg
har tatt det opp med ordfører Anne. Anne sjekker opp med Gjøvik. Enighet i gruppa om å gå
videre med dette.
Viktig å ha med ungdomsrådet i prosessen videre.
Kan det også gjelde flere enn ungdommene (eldre, syke, uføre)?
7. Nytt møte

Onsdag 3. juni kl 14.00-16.00. Enten via Teams, eventuelt på Frivilligsentralen dersom det er
åpnet opp for slike utskeielser.

Takk for godt møte

Referent
Roger Vestrum

