Trondheim kommune

Saksframlegg
FRIVILLIGHETSÅRET 2011 - aktivitetsoversikt
Arkivsaksnr.: 11/26431
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om frivillige aktiviteter i 2011 til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
1. Innledning.
EU-rådet besluttet at 2011skal være det europeiske Frivillighetsåret for å synliggjøre og utvikle det frivillige
engasjementet. Frivillighetsåret 2011 faller sammen med FNs 10- års jubileum for det internasjonale
Frivillighetsåret som hvert år markeres 5.desember.
Rådmannen orienterer i denne saken om ulike tiltak i Trondheim kommune som er planlagt i samarbeid
med frivillig sektor.
2. Bakgrunn
Gjennom Frivillighetsåret 2011 ønsker EU at frivillighet som tema skal bli satt på dagsorden og
markedsført under en felles logo for alle EU-land. EU forventer at Frivillighetsåret vil føre til økt frivillighet
og en større bevissthet på nytten og gleden av frivillighet. Dette året vil det også settes fokus på forholdet
mellom frivillig engasjement på lokalt plan og betydningen av frivillighet i et større samfunnsmessig
perspektiv. EU setter følgende overordnede mål for Frivillighetsåret 2011:
1.
2.
3.
4.

Bedre rammebetingelser for frivillighet i EU-landene.
Styrke frivillige organisasjoner og bedre kvaliteten på frivilligheten.
Belønne og anerkjenne frivillige aktiviteter.
Øke bevisstheten om verdien og viktigheten av frivillighet.

Arbeidet foreslås av EU gjennomført med kommunikasjons- og bevissthetskampanjer, konferanser,
seminarer, erfaringsutvekslinger og publikasjoner med tema frivillighet. Det ses på som viktig at eierskapet
til frivillighetsåret bør være hos de frivillige/ frivillige organisasjoner.
EØS landene ble invitert inn i dette arbeidet i 2009, men norske myndigheter v/kulturdepartementet(KD)
valgte ikke å delta. Den enkelte kommune står selvsagt fritt til å markere året på sin måte.
Trondheim kommunes Kommuneplan- Samfunnsdel har følgende mål for frivillig sektor:
1. Stimulere til at flere kan ta del i samfunnsnyttig frivillig innsats.
2. Tilrettelegge for utvikling av kulturarenaer som en sentral del av byutviklingen.
3. Bruke store kulturelle, religiøse og idrettslige arrangement til å skape utvikling, inkludering.
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deltakelse og engasjement for Trondheim.
3. Frivillige aktiviteter i 2011
Rådmannen har samarbeidet med frivillig sektor for å utvikle konkrete prosjekter, i tråd med EUs
overordnede målsettinger og Trondheim kommunes mål for frivillig sektor. Følgende tiltak vil bli
gjennomført i 2011:
Lademoenprosjektet
Det ble i januar 2011 er etablert et prosjekt på Lademoen for å skape økt samhandling mellom
frivilligheten, det offentlige, representert ved Trondheim kommune, NAV og Lademoen menighet. Fokuset
i prosjektet er på at frivillige kan være ressurspersoner og motivatorer for ungdommer som er uten
skoleplass og arbeid. Prosjektet er samlokalisert med både Østbyen Frivilligsentral og NAV Aktiv Start
på Lademoen Bydelshus
Etablering av ny nettside
Kulturenheten har laget og utvikler ny nettside som har tydeliggjort og forenklet kontakten mellom frivillig
sektor og Trondheim kommune.
Nærmiljøforskning
I regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er det etablert et forskningsprosjekt i
Saupstad bydel. Hovedfokuset er å forsøke å få svar på om og evt. hvorfor etniske minoriteter er
underrepresentert i frivillige organisasjoner, og hva skal til for å øke deltagelsen? Målsettingen er å forsøke
å gi en helhetlig forståelse av det frivillige og lokale foreningslivet som arena for sosial og politisk
integrasjon. Dette handler både om å gi et mer nyansert bilde på den inaktive innvandrer – samt komme på
sporet av mekanismer som senker terskelen for innvandreres foreningsdeltagelse i en lokal kontekst.
Frivilligseminar ”Frivillig for frivilllige”
13 august arrangeres det et inspirasjonsseminar for frivillige i Trondheim. Dett er et samarbeid mellom
frivilllige ildsjeler, Trondheim kommune og Sparebank 1 m.fl.
Interreg prosjekt
Det planlegges høsten 2011 et interregprosjekt mellom Trondheim kommune og kirken i Østersund.
Prosjektet går ut på å samarbeide med Svenska Kyrkan om erfaringsdeling, kompetanseutvikling og
inspirasjon for at kirkens diakoni kan bidra til økt frivillig innsats i et samarbeid mellom menighet og
lokalsamfunn/kommunale enheter.
Kurstilbud ”Ny giv”
I samarbeid med ”Frivillig Norge” planlegges det høsten 2011 et kurs over 2 kvelder som skal tilbys
frivilllig sektor i Trondheim. Fokus vil være på å gi nøkkelpersonene i frivillig sektor ny energi og
kompetanse til å rekruttere, lede og beholde frivillige som en varig ressurs for organisasjonen. Kurset har et
særlig fokus på å styrke organisasjonenes evne til å rekruttere fra grupper man normalt ikke når, f. eks.
andre etniske- eller sosioøkønomiske grupper.

Utover dette er det i 2011 fokus på:
•

Utarbeidelse av ny frivillighetspolitikk for Trondheim kommune.
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•
•

Følge opp arbeidet med etablering av 2 nye frivilligsentraler. Det vises til sak 11/13938 fremlagt for
formannskapet 29.03.2011.
Fordeling av frivillighetsmillionene vedtatt under budsjettbehandling i Bystyret 2010 sak 161/10.

•
•
•

Samordne og tydeliggjøre tilskuddskriteriene til frivilllig sektor.
Styrke og tydeliggjøre samhandling mellom Trondheim kommune og frivillig sektor.
Gjennomføring av frivillighetskonsert 5. desember.

4. Konklusjon
Rådmannen ber om at Formannskapet tar samhandlingstiltakene med frivillig sektor til orientering.
Rådmannen i Trondheim 20.06.2011

Helge Garåsen
kommunaldirektør

Knut Kiplesund
rådgiver
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