TIL ALLE FRIVILLIGE ORGANISASJONER I SØRUM

Det blir frivillighetssentral i Sørum
Det har vært en lang diskusjon om etablering av en frivillighetssentral i Sørum Kommune. Vi har nå
fått avklart at vi får støtte til opprettelse og drift av sentralen fra staten og kommunen.
Hovedhensikten med en slik sentral er å stimulere til mer, og mer mangfoldig frivillighet og ikke for å
erstatte eksisterende frivillighet.
Spørsmålet om opprettelse av en frivillighetssentral i Sørum har vært diskutert flere ganger.
Blant annet på årsmøte i Frivillighetstjenesten for eldre for noen år siden. Den gangen var særlig
spørsmålet om tjenesten også skulle være for funksjonshemmede aktuelt. Behovet for at
støtteforeningene skulle klare å skaffe enda flere hjelpere til tjenesten var begrunnelsen for at årsmøtet
gikk imot.
Alle våre nabokommuner har frivillighetssentraler eller tilsvarende. 308 kommuner i Norge har det.
I 2010 ble det valgt et interimsstyre med 7 medlemmer, fire fra frivilligheten - fra Idrettsrådet,
Kulturforum og Frivillighetstjenesten, og tre politikere - både fra posisjon og opposisjon.
Interimsstyret har utarbeidet forslag til vedtekter og styreinstruks. (ligger vedlagt)
Det har søkt Kulturdepartementet om tilskudd til etablering av frivillighetssentral og, som sagt, har vi
nå fått positivt svar.
Kulturdepartementet tildeler et tilskudd for 2011 på kr 145 000 under forutsetning at daglig leder blir
tilsatt innen utgangen av året. Videre vil sentralen få årlige tilskudd etter søknad, f.t. kr 290 000 per år
til etablerte sentraler.
Interimsstyret lyser ut stilling til daglig leder med søknadsfrist 1. oktober.
Det foreslår at det holdes konstituerende årsmøte i månedsskiftet oktober-november.
Det arbeides med å skaffe kontorlokaler og å opprette en hjemmeside.
I forslaget til vedtekter står det at formålet er:
1) å stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger samt legg til rett for å
etablere nye,
2) å yte assistanse, hjelp eller støtte til personer i kommunen som har uttrykte behov/ønsker,
3) å stimulere og rekruttere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats,
Sentralen skal eies av alle lag og foreninger som er registrert i Sørum kommune. I tillegg kan
enkeltpersoner bli medeiere.
Årsmøtet er Frivillighetssentralens øverste organ der lag og foreninger og registrerte enkeltpersoner
har stemmerett.
Årsmøtet skal velge fem styremedlemmer og to varamedlemmer foruten valgkomité.

Styret skal bestå av sju medlemmer. Kommunestyret velger to medlemmer med personlige vara.
Interimsstyret har funnet det naturlig at politikerne blir representert i styret i og med at kommunen
garanterer for lønn og personalkostnader til daglig leder. Samtidig understreker interimsstyret at lokale
lag og foreninger skal stå fritt som eiere til å utvikle sentralens aktivitet i den retning lagene / eierne
ønsker til en hver tid.
Vedtektene sier at det skal være en daglig leder i 100 % stilling.
Arbeidsoppgavene for Frivillighetssentralen vil i stor grad være avhengig av meldt behov.
Den nye sentralen vil være et kontaktpunkt for eldre, funksjonshemmede, uføretrygdede, ungdom med
spesielle behov osv. Dette er oppgaver som tradisjonelt har vært knyttet til frivillighetssentraler.
Senere har sentraler tatt opp nye oppgaver innenfor områdene natur, kultur og helse.
Frivillighetssentralen i Sørum vil også ha eksisterende lag og foreninger som målgruppe.
Det være seg:
-

Arrangere kurs for styrearbeid i lag og foreninger.

-

Gi hjelp til søknadsprosedyrer og utviklingsprosjekter.

-

Gi hjelp til hjemmesider og andre kommunikasjonsformer.

Frivillighetssentralen vil også sørge for møteplasser for aktivitet og være brobygger og finne
kompetanse mellom frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner.
Behov og ønsker meldes til daglig leder.
Løsningene vil være avhengig av de ressurser Frivillighetssentralen har til rådighet og klarer å
engasjere.
Interimsstyret håper denne orienteringen vil bringe mer klarhet i spørsmålet om etableringen av
en frivillighetssentral i Sørum.
Kommunen er villig til å legge forholdene bedre til rette for frivilligheten i Sørum gjennom
økonomiske midler. Men frivilligheten skal ha styringen.
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