Trondheim kommune

Saksframlegg
OPPRETTELSE AV FRIVILLIGSENTRALER I ILA OG PÅ RANHEIM
Arkivsaksnr.: 11/13938
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om opprettelse av frivillighetssentraler i Ila og på Ranheim til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn:
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011 i desember 2010 vedtok bystyret følgende:
”Vi har i dag åtte frivilligsentraler i Trondheim. Ranheim og Ila er bydeler med sterk vekst og med
sterk frivillighetskultur. Det settes derfor av midler til å opprette frivilligsentraler for disse bydelene
i 2011. Rådmannen bes utrede organiseringen av disse og legge fra sak for formannskapet”
Frivilligsentralene er en ordning som ble initiert av helse- og sosialdepartementet i 1991. Sentralene
finansieres delvis av statstilskudd som det må søkes om hvert år. Statstilskuddet er i 2011 på 290 000 kr
per år, og de statlige midlene kan kun brukes som lønn til daglig leder. Det er Kulturdepartementet (KUD)
som i dag forvalter statstilskuddet til frivilligsentralene. Resterende finansiering skjer via
eier/kommune/private bidragsytere. Dagens nivå på statstilskudd og det kommunale tilskuddet fra
Trondheim kommune er ikke tilstrekkelig til å fullfinansiere driften ved byens sentraler.
I 2010 var det i Norge registrert ca 360 frivilligsentraler og av disse er ca 1/3 kommunalt eide.
De resterende er eid av stiftelser, foreninger, andelslag eller menigheter.
De 8 sentralene i Trondheim har følgende eiere:
Navn på sentral

Navn på eier

Byåsen frivilligsentral

Byåsen menighet

Kattem frivilligsentral

Stiftelsen Kattem frivilligsentral

Løkkan frivilligsentral

Trondhjems Hospital

Nardo og Tempe frivilligsentral

Stiftelsen FRIFO

Saupstad frivilligsentral

Trondheim Røde Kors

Sjetne frivilligsentral

Sjetne grendahus

Strinda frivilligsentral

Stiftelsen Voll gård

Østbyen frivilligsentral

Stiftelsen Kirkens bymisjon
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KUD understreker følgende i sin søknadsinformasjon til søkere om etablering av frivilligsentraler i 2011:
• Frivilligsentralene skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige
organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.
• Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å
delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet.
• Frivilligsentralene skal være en aktiv støttespiller for å skape gode og levende lokalmiljø og
koordinere lokalt engasjement, nærmiljøutvikling og et kulturelt mangfold.
Ved for tildeling av statlig støtte for 2011 legges det ytterligere vekt på:
• at sentralen skal være en åpen og inkluderende møteplass for frivillig virksomhet i lokalmiljøet,
• at sentralens funksjon er å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med
frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige,
• at det har vært en lokal prosess om samarbeidspartnere, planlegging, finansiering og gjennomføring,
• at sentralen vil rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig virksomhet,
nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet.
Fakta:
Det er arbeidet ut i fra 4 alternative modeller for etablering av frivilligsentraler i Ila og på Ranheim.
1. At frivilligsentralene etableres, eies og drives av lokale aktører.
Lokalt eierskap og forankring tillegges stor verdi for departementets vurdering om å gi støtte til nye
frivilligsentraler. Dette har derfor hatt førsteprioritet når det gjelder arbeidet for å få etablert
frivilligsentraler i Ila og på Ranheim.
2. At frivilligsentralene etableres som ”satellitter” under eksisterende sentraler.
Departementet er kontaktet for å vurdere ”satellitt” som mulig modell for etablering av nye sentraler
både i IIa og på Ranheim. Dette er ifølge KUD en ny modell for etablering av frivilligsentral som
departementet ikke tidligere har vurdert. En evt søknad om dette vil ligge utenfor dagens
retningslinjer for etablering av sentraler og må derfor forelegges politisk nivå i departementet for
vurdering. Dette vil kreve tid og vanskeliggjøre muligheten for å få støtte i 2011.
3. At eksisterende eiere av frivilligsentraler i nærområdet til Ila og Ranheim etablerer og
eier de nye sentralene.
Strinda frivilligsentral har i dag Ranheim i sitt geografiske nedslagsfelt. Løkkan frivilligsentral
grenser til Ila og har over tid hatt kontakt med Ila velforening vedr mulig samarbeid om etablering
av en sentral i Ila. Tanken om at de respektive eierne av disse sentralene skal søke om å etablere
nye sentraler i Ila og på Ranheim er forelagt styrene for sentralene via daglig ledere. Verken
Trondhjems hospital eller Voll 4 gård har tatt initiativ for at det skal skje.
4. At Trondheim kommune oppretter de nye frivilligsentralene, fortrinnsvis i en
overgangsfase.
Det vil være mulig for Trondheim kommune å søke om støtte til etablering av sentralene. Det vil
imidlertid stride mot intensjoner i tidligere politiske vedtak, se sak 09/28408.
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Aktuell situasjon for etablering av frivilligsentral i Ila:
Det har siden 2009 vært et lokalt initiativ i regi av Ila Velforening for å etablere en frivilligsentral i
nærmiljøet. Ila velforening har vært drivkraften og initiativtaker til å samle ulike frivillige aktører med det
som målsetting å sende en søknad om opprettelse av en frivilligsentral i bydelen i år, dvs før 1. april 2011.
Følgende miljøer har vært delaktige i prosessen:
Ila velforening, Ila menighet, Ila skole, Ila musikkorps, Vestbyen idrettslag, Verket kunstarena, Hjorten
helse- og velferdssenter, Ilevollen helse- og velferdssenter, Ilsvika helse- og velferdssenter, Nidelven
hjemmetjeneste
Ila velforening har vært lokal initiativtaker i saken, men har hele tiden uttrykt at de ikke kan påta seg
arbeidsgiveransvar og dermed eie sentralen, men ønsker å være med i sentralens styre og være en lokal
pådriver for frivillig aktivitet.
Aktuell situasjon for etablering av frivilligsentral på Ranheim:
Det var ikke tatt noe lokalt initiativ på Ranheim for etablering av frivilligsentral før bystyrevedtaket i
desember 2010. Det har imidlertid etter vedtaket vært avholdt flere møter med aktuelle interessenter for
etablering av en frivilligsentral i bydelen. Ranheim pensjonistforening og stiftelsen Folkets hus har vært en
pådriver i dette arbeidet.
Følgende frivillige lag og organisasjoner vært delaktige i prosessen.
Ranheim pensjonistforening, Stiftelsen folkets hus (som består av: Ranheim pensjonistforening,
Ranheimsdansen, Ranheim mannskor, Ranheim arbeidersamfunn, Ranheim musikkforening, Ranheim
arbeidermannsforening avd 12), Ranheim skole, Ranheim idrettslag, Ranheim historielag, Ranheim helse og
velferdssenter og Strinda hjemmetjeneste.
Konklusjon:
Etablering av frivilligsentral i Ila:
Under forutsetning av menighetsrådets godkjenning vil Ilen menighet søke om opprettelse og stå som eier
av frivilligsentralen i Ila. Alternativt vil Ilen menighet alders og sykehjem stiftelse (IMF) søke og stå som
eier av frivilligsentralen..I tillegg til representanter fra eierne vil styret bestå av representanter fra ulike lag og
organisasjoner fra nærmiljøet.
Etablering av frivilligsentral på Ranheim:
Stiftelsen Folkets hus vil søke om opprettelse av og stå som eier av frivilligsentralen på Ranheim. Alternativt
vil Trondheim kommune søke og stå som eier av frivilligsentralen. I tillegg til representanter fra eierne vil
styret bestå av representanter fra ulike lag og organisasjoner fra nærmiljøet.

Rådmannen i Trondheim, 16.mars 2011

Helge Garåsen
Knut Meinert Kiplesund
kommunaldirektør
rådgiver
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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