Trondheim kommune

Saksframlegg
OTTOSENPRISEN - PROSJEKT FRIVILLIGHETSPORTAL
Arkivsaksnr.: 09/47214
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet omdisponerer kr. 60.000 til prosjektet ”Ressursportal for studentfrivilligheten.
Inndekningen skjer ved å bruke prispenger kommunen har mottatt for studentarbeid.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Den 8. september 2009 ble prisen på kr 60.000 og et diplom overrakt Trondheim kommune som vinner
av Ottosenprisen for 2009.
Fakta
Formannskapet vedtok 8. desember 2009, etter råd fra Trondheim studentråd, at pengene skulle brukes til
prosjektet ”Kokebok for studenter” under forutsetning av at øvrig finansiering var på plass. Det viste seg
imidlertid at prosjektet ikke lot seg finansiere fult ut, så dermed ble prosjektet avsluttet.
Trondheim studentråd har i flere møter hva studentene ønsker at prispengene skal brukes til. I møte 22.
oktober fattet Trondheim studentråd følgende vedtak:
Trondheim studentråd ønsker at pengene, kr 60.000, som Trondheim kommune fikk når de mottok
Ottosenprisen blir brukt til prosjektet frivillighetsportal.
Trondheim studentråd oppfordrer SIT går inn med 20.000 kr for å få oversatt nettsiden til engelsk
slik at det også blir et tilbud til byens internasjonale studenter.
Prosjektet administreres av StudiebyEN.
Ressursportalen for studentfrivilligheten ble først foreslått av en Eksperter i team-landsby som utredet
mulige tiltak for å styrke studentfrivilligheten. Studieby en tok på seg å realisere dette forslaget. Prispengene
er tenkt brukt til oppstart av portalen, mens Studieby en tar på seg øvrige driftskostnader, samt de
permanente kostnadene knyttet til drift.
Ressursportalen skal ha tre primær funksjoner:
1. En samlet kanal for studenter til å finne seg et passende verv, medlemskap eller kandidatur til
studentdemokratiet.
2. En samlet kanal der organisasjoner, foreninger og studentdemokratiet kan rekruttere studenter.
3. En samlet kanal for ulike ressurser som er tigjengelig for frivilligheten: Kurs, veiledning, lokaler m. m.
I tillegg vil portalen fungere som en god synliggjøring av den svært omfattende studentfrivilligheten i
Trondheim, og kunne ha en god rekrutterende effekt. Portalen skal samkjøres med Trondheim kommunens
egen frivillighetsnettsider.
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Trondheim kommune
Konklusjon
Formannskapet omdisponerer kr. 60.000 til prosjektet ”Ressursportal for studentfrivilligheten.
Inndekningen skjer ved å bruke prispenger kommunen har mottatt for studentarbeid.

Ordføreren i Trondheim, 20.12. 2010

Rita Ottervik
ordfører

Kåre Georgsen
saksbehandler
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