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Frivillighetssentralen i Hemne har nå vært i drift i snart ett år. Kommunen har, sammen
med frivillige lag og organisasjoner, hatt store forventninger til sentralen. Jeg kan blant
annet vise til at for kommunens del har motivasjonen vært å få opp tilbud som supplerer
kommunale tilbud, samt å stimulere frivilligheten i Hemne. Her er det også en tett
forankring inn i mot St.meld nr 26 «Mestring, mulighet og mening» og
Samhandlingsreformen, der det i proposisjonen forut for nytt lovverk blant annet er vist
til de muligheter som ligger i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og i
frivillighetssentraler. Dette er også noe av bakgrunnen for at slike sentraler får
statstilskudd – de sees på som ett av flere virkemidler til å oppnå målene med en nasjonal
politikk.
Sentralen mottar kr. 300.000,- fra Kulturdepartementet og ca. kr. 340.000,- fra
kommunen – altså over kr. 600.000,- i offentlig støtte i året. Dette er et betydelig beløp
og det må være lov til å stille krav om resultater.
Jeg viser ellers til referat fra møter med daglig leder; 18.01.12, 27.03.12 og 15.08.12.
Kommunen har fra første møte etterspurt resultater og aktivitetsplaner. Vi har kommet
med innspill og forslag. Ikke noe blir fulgt opp. Ved spørsmål om utsending av
aktivitetsplan før møter, skjer ikke dette. Ved spørsmål om utsending av oppdatert
handlingsplan etter møtet, skjer det heller ikke noe. Jeg ser av referat at manglende
framdrift angivelig skyldes mangel på frivillige. Denne forklaringen kan jeg ikke godta,
da det er sentralens daglige ledelse sitt ansvar å skape kontakt og engasjement. Vi har
også konkrete eksempler på at folk har oppsøkt sentralen for å melde seg som frivillig og
fått beskjed om å sende epost. Dette oppfatter vi til ikke å være en fornuftig strategi for å
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skaffe frivillige. Frivillighetssentraler drives med stor suksess i nabokommuner med
samme forutsetninger som Hemne.
Stat og kommune har en intensjon med å yte tilskudd. Når disse intensjonene ikke blir
oppfylt til tross for gjentatt etterspørsel, kan ikke jeg som rådmann lenger forsvare at
kommunen yter tilskudd da dette anses for ikke å være i tråd med kommunestyrevedtak i
sak 53/10. Jeg vi derfor innstille på at tilskuddet fjernes fra og med januar 2013.
Det er også min plikt å varsle Kulturdepartementet om vår beslutning. Dette vil i neste
omgang få betydning for om sentralen får statstilskudd.
Kommunalt tilskudd for 2012 er allerede utbetalt.
Sak om permanent avslutning av tilskudd blir lagt fram for politisk behandling i
forbindelse med budsjettprosessen for 2013.
Hvis styret tar nødvendige skritt som gjør at vi igjen får tro på at det vil skapes resultater,
er jeg villig til å revurdere min beslutning.
Jeg avventer et raskt svar fra styret i Hemne Frivillighetssentral om hvordan saken er
tenkt håndtert videre.

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Torger Aarvaag
Rådmann
dir. innv. 72460104
torger.aarvaag@hemne.kommune.no

Vedlegg:
Kommunestyresak 53/10 med vedtak
Referat fra møter 18.01.12, 27.03.12 og 15.08.12.
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Randi Viken
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Arne Jakobsen
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Gunn Hilde Opsal

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

saksbehandler
10/302-1

Arkiv: F08

FRIVILLIGHETSSENTRAL HEMNE KOMMUNE
... Sett inn saksutredningen under denne linja 
Ferdigbehandles i:
Kommunestyret.
Saksdokumenter:
Invitasjon til orienteringsmøte - Frivillighetssentral
Forslag til Vedtekter for Hemne Frivillighetssentral
Veilederen (fra departementets hjemmeside).
Forslag til Arbeidsinstruks Daglig leder Hemne Frivillighetssentral
Saksopplysninger:
Fra Kulturdepartementets side er det økt fokus på viktigheten av og for det frivillige arbeidet i
norske kommuner. På bakgrunn av dette stimuleres det til å etablere frivillighetssentraler.
Frivillighetssentralen skal være (fra forslag til vedtekter for Hemne Frivillighetssentral, pkt. 2
formål):
- Et kontaktpunkt mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats i nærmiljøet og / eller
lokalsamfunnet og de som ønsker å motta bistand.
- Brubygger mellom mennesker, fivillige organisasjoner og det offentlige.
Hemne eldreråd har i flere år jobbet med å få etablert frivillighetssentral i Hemne. I 2008 ble leder
for Orkdal Fivillighetssentral invitert til Hemne for å orientere om hvordan ordningen fungerer hos
dem. Frivillige lag og organisasjoner var invitert til møtet. Etter dette har det ikke vært jobbet aktivt
med saken før saksbehandler, fikk denne definert i sin arbeidsinnstruks.
Det ble satt ned ei arbeidsgruppe bestående av personer fra friville lag og organisasjoner i Hemne,
samt ansatte ved pleie og omsorg og kultur og næring. Det er jobbet aktivt i gruppa, som har
foreslår at det etableres frivillighetssentral i Hemne. Før en Frivillighetssentral kan etableres, må
den godkjennes av Kulturdepartementeet. Etter godkjenning ytes det økonomisk støtte. I 2009 ble
det gitt inntil kr. 145.000,- i støtte i oppstartåret og Kr 290.000,- for et ordinært driftsår.
Det forutsetter daglig leder i 100% stilling og at kommunen dekker minst 40% av årlige
driftskostnader.
Hvorfor Frivillighetssentral?
Det har over flere år kommet fram et ønske om å samle det frivillige liv til ”ett rike”. Dette gjøres
best ved å etablere en frivillighetssentral i kommunen. Kyrksæterøra sentrum er da et naturlig valg.

Hvordan organisere?
1. Stiftelse som eier.
2. Andelslag / samvirkelag som eier.
3. Forening / organisasjon som eier.
4. Kommunen som eier.
I forhold til eierskap er det i alt fire alternativ å velge mellom. Ifølge ”Retningslinjer for
frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler” vedtatt den 23. september 2005 av KKD, skal sentralen ha
en definert eier, egne vedtekter for organisering av driften, eget budsjett og regnskap (side 12 i
veielederen). Saksbehandler har vært på befaring til Meldal frivillighetssentral og Orkdal
frivillighetssentral. I Meldal er sentralen eid av lag og organisasjoner (alt. 3) i sin helhet. I Orkdal er
sentralen kommunalt eid (alt. 4), med eget styre. Begge modellene fungerer utmerket.
Arbeidsgruppa har utredet alternativ 3, forening / organisasjon som eier.
Det vil bl.annet si (s. 17 og 18 i veilederen):
o Sentraler som eies av forening / organisasjon, skal ha årsmøte, styre og daglig leder
som faste organer.
o Årsmøtet er øverste organ og avholdes en gang pr. år.
o Det er årsmøtet som velger styret blant sentralens eiere og deltakere.
o Styret har overordnet arbeidsgiver-, drifts- og økonomiansvar.
o Styret skal ansette daglig leder.
Styret:
Styret består av 5 medlemmer, 7 medlemmer i oppstartåret og første hele driftsår. Styret velges for
to år, med første gangs valg etter ett års drift for halvparten av styremedlemmene. Et av
medlemmene velges fra administrasjonen i Hemne kommune.
Økonomi:
1. mars er frist for å søke Kulturdepartementet om å bli godkjent som frivillighetssentral.
Det er behov for lokaler som rommer kontor, møterom, te-kjøkken og stillerom. Innkjøp av
inventar, utstyr og installasjoner blir en engangsinvestering, beregnet til kr. 100.000,-. Blir Hemne
frivillighetssentral godkjent allerede neste år, vil økonomien i oppstartåret, første hele driftsår og
finansieringen av de respektive år, bli slik:
Driftsbudsjett oppstartår 1.10 – 31.12.2011:
Lønn inkl. sosiale utgifter (4 mnd)
kr
Husleie / diverse utgifter (3 mnd)
kr
Inventar, div. utstyr
kr
Sum:
kr

166.000,50.000,100.000,316.000,-

Finansiering oppstartår:
Tilskudd kulturdepartementet
Hemne kommune, pleie og omsorg
Sum:

150.000,166.000,316.000,-

kr
kr
kr

Driftsbudsjett første hele driftsår:
Lønn inkl. sosiale utgifter
Husleie / diverse utgifter
Sum:

kr
kr
kr

490.000,150.000,640.000,-

Finansiering 1. hele driftsår:
Tilskudd Kulurdepartementet
Hemne kommune, pleie og omsorg
Hemne kommune, nye budsjettmidler
Sum:

kr
kr
kr
kr

300.000,191.377,148.623,640.000,-

Egenfinansiering Hemne kommune, pleie og omsorg, Kr 191.377,-, hentes fra midler avsatt til 50%
stilling på tjeneste 3743, ansvar 2340, prosjekt 0305. Midlene ble i sin tid avsatt til dette formålet.

Vurdering:
Lokalisering:
En ser at det er en stor fordel for en fremtidig frivillighetssentral at etableringen blir i et miljø hvor
man kan ”dra veksler” på hverandre. Kulturhuset blir en slik arena. Nærhet til fritidsklubbens
lokaler og utstyr kan f eks gi mulighet for å utnytte disse til aktiviteter for andre brukere når det ikke
er klubb.
Organisering:
Det anbefales å gå inn for en modell med forening / organisasjon som eier. Dette gjør at lag /
foreninger får eierskapet til sentralen. Sentralens styre får ansvar for personal m/lønn, ansettelser,
økonomi og strategi. Inntil et eventuelt vedtak om kommunal finansiering, drives prosessen av et
interimsstyre med representanter fra frivillige lag/organisasjoner. For å sikre at prosjektet er godt
forankret, legges det opp til at styret i organisasjonene som deltar i interimsstyret, fatter eksplisitte
vedtak om det.
Interimstyret kan anmode Hemne kommune om å stille sekreteriatfunksjon til disposisjon.
Forutsatt at frivillighetssentralen er på Hemne kommunes budsjett fra 2011, innkaller interimsstyret
til årsmøte og etablerer Hemne Frivillighetssentral ila januar 2011. Det nyvalgte styret søker
Kulturdepartementet om statstilskudd innen fristen 1. mars 2011.
Nytte:
Det er verdt å merke seg at frivillighetssentralen primært etableres for å hjelpe frivilligheten.
Sentralen skal blant annet bistå og koordinere organisasjonenes tilbud til lokalsamfunnet.
Den skal være en møtearena og et kontaktpunkt for frivilligheten og mellom frivilligheten og de
som ønsker hjelp. Sentralen registrerer alle frivillige lag og organisasjoner som kan bidra og hva de
kan bidra med, for deretter å tilby dette til potensielle brukere.
Sentralen skal ikke erstatte offentlige og private tjenestetilbud, men primært løse oppgaver som
ellers ikke vil bli utført. Den skal heller ikke være en konkurrent til lag og foreninger, men en som
fordeler oppgavene og bidrar til å øke aktiviteten i organisasjonene.
Terskelen for å oppsøke frivillighetssentralen skal være lav. Sentralen må derfor være lett
tilgjengelig og synlig for publikum.

Stortingsmelding nr. 25, ”Mestring, mulighet og mening”
Her setter regjeringen blant annet fokus på hvor viktig det er for kommunene å samarbeide med
brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Fra st.meldingen: ”En sterk offentlig
omsorgssektor går hånd i hånd med en omfattende og aktiv frivillig sektor i Norge”.
I stortingsmelding nr. 47, ”Samhandlingsreformen”
Settes det fokus på forebyggende helsearbeid og at dette arbeidet skal styrkes. Vi blir stadig eldre og
får behov for hjelp av forskjellig slag. Det offentlige har ikke ressurser og kapasitet til å yte all
nødvendig bistand, en ser derfor viktigheten av å ha et apparat som bidrar til å stimulere, utløse og
organisere frivillig innsats.
En velfungerende sentral forventes å bidra til aktiviteter som i verdi, langt overstiger tilskuddene.
•

Økonomiske konsekvenser:
Budsjettmidler Kr 166.000,- i oppstartåret. Budsjettmidler Kr 191.377,- pluss
tilleggsbevilgning Kr 148.623,- (i 2010 kroner) fra 2012 forutsatt oppstart i 2011.

•

Miljømessige konsekvenser:
Ikke relevant.

•

Mulige personalmessige konsekvenser:
Ikke relevant.

•

Konsekvenser for universell utforming:
Tiltaket må tilfredsstille kravene til universell utforming.

•

Konsekvenser for barn og unge:
Ingen spesielle.
... Sett inn saksutredningen over denne linja 
Rådmannens tilråding:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
Hemne kommune går inn for at det etableres frivilligsentral i Hemne og at det søkes om
kulturdepartementets godkjenning og økonomisk støtte for oppstart i 2011. Det forutsettes at
prosjektet er innarbeidet i kommunens budsjett fra 2011.
Følgende måte benyttes:
1. Frivillige organisasjoner i Hemne etablerer frivillighetssentral i Hemne med nødvendige organer.
Styret i Hemne Frivillighetssentral søker departementet om godkjenning og statstilskudd.
2. Egenfinansieringen i oppstartåret 2011, Kr 166.000,-, eller senest når frivillighetssentralen
godkjennes av departementet, hentes fra budsjettmidler på tjeneste 3743, ansvar 2340, prosjekt
0305.
3. Egenfinansieringen fra og med første hele driftsår, Kr 191.377,-, tas av budsjettmidler av samme
tjeneste og ansvar som pkt. 1 ovenfor, med tillegg av Kr 148.623,- som innarbeides i budsjettet fra
2012 eller første budsjettår etter at søknaden om statstilskudd er innvilget.
4. Styret består av 7 personer til og med første hele driftsår, og deretter 5 personer, inkludert 1
person fra administrasjonen i Hemne kommune.

Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer.
::: Sett inn innstillingen over denne linja 

«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»
«f14»
aksnr.
10/302-4

Arkivkode
F08

Avd/Sek/Saksb
HK/KNL/GOP

Deres ref.

Dato
05.10.2010

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FRIVILLIGHETSSENTRAL HEMNE
KOMMUNE - TILSKUDD
Kommunestyret behandlet i møte 28.09.2010 ovennevnte som sak nr 53/10.
Følgende vedtak ble fattet:
Hemne kommune går inn for at det etableres frivillighetssentral i Hemne og at det søkes om
kulturdepartementets godkjenning og økonomisk støtte for oppstart i 2011. Det forutsettes at
prosjektet er innarbeidet i kommunens budsjett fra 2011.
Følgende måte benyttes:
1. Frivillige organisasjoner i Hemne etablerer frivillighetssentral i Hemne med nødvendige
organer. Styret i Hemne Frivillighetssentral søker departementet om godkjenning og
statstilskudd.
2. Egenfinansieringen i oppstartåret 2011, Kr 166.000,-, eller senest når frivillighetssentralen
godkjennes av departementet, hentes fra budsjettmidler på tjeneste 3743, ansvar 2340,
prosjekt 0305.
3. Egenfinansieringen fra og med første hele driftsår, Kr 191.377,-, tas av budsjettmidler av
samme tjeneste og ansvar som pkt. 1 ovenfor, med tillegg av Kr 148.623,- som innarbeides i
budsjettet fra 2012 eller første budsjettår etter at søknaden om statstilskudd er innvilget.
4. Styret består av 7 personer til og med første hele driftsår, og deretter 5 personer, inkludert
1 person fra administrasjonen i Hemne kommune.
Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer.

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Postadresse:
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse:
Trondheimsveien 1
Kyrksæterøra

Telefon:
72 46 00 00*
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72 46 00 01

Bankgiro:
4312.07.53496
Organisasjonsnr:
940 158 893

E-post/ Internett:
postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no

Gunn-Hilde Opsal
Saksbehandler
dir. innv. 72460290
gunn.hilde.opsal@hemne.kommune.no

Kopi til:
Sigrun Alsvik
Olav Hunnes

Bill Iversen
Hemne Frivilligsentral
7200 KYRKSÆTERØRA
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Til stede: HEF v/ Bill Iversen, Pleie og omsorg v/ Inger Lise Ø Waade,
Eli Mette L Vitsø og Sigrun Alsvik.
Agenda for møtet:
Hvilke oppgaver kan være aktuell for Pleie og omsorg og som utføres i regi av
Hemne Frivilligsentral
Hvilke oppgaver ser Pleie og omsorg som aktuell for frivillig arbeid
Hvordan få til et godt samarbeid mellom Hemne Frivilligsentral og Pleie og
omsorg
Hemne Frivilligsentral(HEF):
Overordnet mål for HEF – møteplass for frivillig virksomhet
HEF ser det som positivt at Pleie og omsorg kommer med forslag til oppgaver
der det er behov for frivillig arbeid for pasienter/brukere av tjenesten. Det er
ønskelig at oppgavene beskrives så konkret som mulig.
Oppgaver HEF påtar seg skal ikke konkurrere med andre næringer.
HEF har fine lokaler tilgjengelig i sentrum. Lokalene stilles til disposisjon for
ulike grupper som har behov for et treffsted. Den praktiske gjennomføringen
avtales med Bill Iversen. Åpningsdager er tirsdag, onsdag og torsdag, men dette
er ikke noen begrensning for bruk av lokalene.
” Lavterskelkafe” – et sted der det skal være lett å ta kontakt/skape nettverk
HEF har enda få frivillige, men håper at aktiviteter som legges til deres lokaler
kan bidra til at flere melder seg som frivillig.
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Bankgiro:
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Prosjekt i regi av HEF – ” Norskopplæring via keramikk”.

Pleie og omsorg – oppgaver som kan være aktuell for frivillig arbeid:
Matombringing til ca. 20 personer. Pleie og omsorg kan gjerne stille med gratis
middag, til den som utfører oppgaven, om vedkommende spiser sammen med
noen som får levert mat.
Besøkstjeneste – dette kan både være telefonkontakt, besøk i hjemmet eller en
venn å gå sammen med på ulike tilstelninger, dagsenter m.v. Det kan også være
behov for skyss i slike sammenhenger. I forbindelse med skyssen kan det være
behov for ulike forberedelser som vanskelig kan utføres av drosjenæringen.
Turvenn for å komme ut i skog og mark, trimturer m.v.
Frivillige for å arrangere ulike tilstelninger på sykehjem/trygdeboliger. Frivillige
kommer da som en ”frisk pust” som representerer lokalsamfunnet.
Innhold i hverdagen både for hjemmeboende og de som bor på
institusjon/trygdeboliger.
”Aktiv sommer ” for ungdom.
Fritidsassistenter – erstatter støttekontakt med et naturlig nettverk med for
eksempel utgangspunkt i felles interesser.
Varebestilling/handling – eldre/uføre kan ha vansker med å få utført nødvendig
handling. Det er få butikker som bringer varer til døra.
Plenklipping/snømåking/ vedbæring/annet.
Besteforelderfunksjon – naturlig samvær mellom barn og eldre for de med
besteforeldre langt unna.
Følge til lege/sykehus. Det var tidligere en ordning der følge kunne bestilles via
NAV (faste personer oppført på liste). De som ikke kan kjøre selv, og som ikke
har pårørende/venner i nærheten, kan ha problemer med å skaffe følge slik
ordningen er i dag.
Det ble avtalt at det skulle være en lav terskel for å ta kontakt mellom HEF og Pleie og
omsorg.
Forslag til neste møte – 27.3.2012 – kl. 10.30 – 11.30 – Hemne Frivilligsentral

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Sigrun Alsvik
Enhetsleder pleie- og omsorg
dir. innv. 72460214
sigrun.alsvik@hemne.kommune.no

Kopi til:
Inger Lise Øyan Waade
Eli Mette L. Vitsø

Hemne Frivilligsentral
v/ Billi Iversen
7200 Kyrksæterøra
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10.04.2012

REFERAT FRA MØTE MELLOM HEMNE FRIVILLIGSENTRAL OG PLEIE OG
OMSORG 27.3.2012

Til stede: Bill Iversen , Inger-Lise Waade, Eli Mette Vitsø og Sigrun Alsvik

Bakgrunn for møte: Avtale fra møte januar 2012 om evalueringsmøte.

Tema fra samarbeidsmøte den 16.1.2012 - oppsummering:
• Oppgaver der pleie og omsorg har bruk for frivillig innsats ble drøftet på første
samarbeidsmøte/ gjentatt i referat fra møte.
• Ingen tiltak er startet på grunn av mangel på frivillige.
• Bill Iversen orienterte om at det generelt var vanskelig å få tak i frivillige, men at det
er 3 personer som er registrert. Det er ikke funnet oppdrag for disse.
Hemne Frivilligsentral :
• Det er ønske om en konkretisering av oppgaver der det er behov for hjelp fra frivillige
samt en generell oversikt over oppgaver der det er behov for frivillig innsats.
• Det er valgt å tilby møtelokaler ved sentralen for og rekruttere frivillige.
• Forholdsvis store ressurser er brukt til annonsering i lokal presse uten at noen har
meldt seg som frivillig
• Hemne Frivilligsentral vil ta en utsjekking av behov for politiattest og underskrift på
taushetsplikt for de frivillige
• Behov for flere ressurser for å få gjennomført ønskede tiltak
• Det er planer om å starte med ” Barnepasserkurs” gjennom Hemne Frivilligsentral

Pleie og omsorg:

Postadresse:
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse:
Helsetrunveien 15
Kyrksæterøra

Telefon:
72 46 00 00*
Telefax:
72 46 00 51

Bankgiro:
4312.07.53496
Organisasjonsnr.
940 158 893

E-post/ Internett:
postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no

•
•

•
•
•

Oversikt over oppgaver der pleie og omsorg har behov for bistand fra Hemne
Frivilligsentral er å finne i referat fra samarbeidsmøte – datert 18.1.2012
Forslag om at Hemne Frivilligsentral må prøv å få en oversikt over personer i Hemne
som er flik/liker og holde på med ulike aktiviteter. Ta utgangspunkt i behov for
frivillig innsats og spør vedkommende direkte om hjelp til enkeltoppdrag/ frivillig
arbeid.
Oppfordrer ansatte om å fortsatt melde behov for frivillig innsats – det lages intern
nyhet på WisWeb
Frivillige lag og organisasjoner mottar støtte fra Hemne kommune – kan det være
mulig at de yter gjenytelser gjennom frivilligsentralen.
Dans for pensjonister hver fredag er et ønske fra eldre pleie og omsorg har vært i
kontakt med. Kan dette være et oppdrag for Hemne Frivilligsentral?

Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Sigrun Alsvik
Enhetsleder pleie- og omsorg
dir. innv. 72460214
sigrun.alsvik@hemne.kommune.no

Vedlegg:
Kopi til:
Inger Lise Øyan Waade
Eli Mette L. Vitsø
Arne Jakobsen

Hemne Frivilligsentral
v/Bill Iversen
7200 KYRKSÆTERØRA

Saksnr.

Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

12/942-6

050

HK/RÅD/AJA

Deres ref.

Dato
15.08.2012

Sted:

Pleie og Omsorg, møterommet

Tid:

9. august 2012, 10.00-11.00

Til stede:

Bill Iversen, daglig leder, Hemne Frivilligsentral
Sigrun Alsvik, enhetsleder, Pleie og Omsorg
Arne Jakobsen, prosjektleder, Hemne kommune

Agenda:

Handlingsplan/aktiviteter ut 2012 og for 2013 for Hemne Frivilligsentral

Bakgrunnen for møtet var Hemne kommunes forventninger, som tidligere kommunisert i
tidligere møter og referater, til Hemne Frivilligsentral, som en aktør kommunen delfinansier i
forbindelse med samordningen av frivillig innsats. Dette tilsvarer en 50 % -stilling hos PO og
kommunen forventer å få noe igjen for dette.
Vi ble enig om at Hemne Frivilligsentral tilsender oss en mye mer konkret handlingsplan med
konkrete aktiviteter og frister for resten av året samt for 2013. Vi ønsker i tillegg å få en
oversikt over hvilke aktiviteter som Frivilligsentralen har gjennomført siden oppstarten.
Kommunen er snart inne i en budsjetteringsprosess som vil sluttføres senest i november. Det
er derfor viktig at vi får oversendt en revidert handlingsplan innen utgangen av september for
å kunne ta høyde for videre delfinansiering.
Hemne Frivilligsentral skal ha et ekstraordinært styremøte i slutten av september. Det
forventes at styret da har et vedtak for revidert handlingsplan slik at vi får den med i våre
vurderinger.
Vi ble videre enig om at vi må ha en tettere samarbeidsform for å kunne fange opp behov for
Frivilligsentralen hos PO samt at Frivilligsentralen er proaktiv overfor PO. Det er naturlig at
Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon:

Bankgiro:

E-post/ Internett:

Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Trondheimsveien 1
Kyrksæterøra

72 46 00 00*

4312.07.53496

postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no

72 46 00 01

940 158 893

Telefax:

Organisasjonsnr:

Frivilligsentralen tar initiativ til møtene med PO slik at det oppstår god kommunikasjon. Dette
må tas med i handlingsplanen.
En aktivitet som Frivilligsentralen kan ta initiativ til er et eget «åpent hus», slik PO har første
mandag i måneden, der mellom 50 og 100 personer stiller.
Som en viktig del av markedsføringen av Frivilligsentralen nevnte vi medieomtale både av de
som er frivillige samt de som får hjelp av sentralen.

Med hilsen

Arne Jakobsen
Prosjektleder
dir. innv. 72460111
arne.jakobsen@hemne.kommune.no

Kopi til: Sigrun Alsvik
Inger Lise Øyan Waade
Eli Mette L. Vitsø
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Jeger skjøt gjennom
vindu på bolighus
– Det kunne ha gått riktig
ille om noen i huset
hadde blitt truffet.
JOHN M. MYRHAUG
john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300

Det sier politioverbetjent Tor
Kristian Haugan om hendelsen
i helga.
Jaktlaget på 20 drev hjortejakt
i området Monsetjåren i Orkdal
da nestenulykken inntraff.
– Det var jegeren selv som
meldte fra, og han har erkjent de
faktiske forhold. Han har i ettertid vært med på en rekonstruksjon sammen med politiet, opplyser Haugan.

To personer i huset
Mannen kan vente seg en reaksjon for uaktsomhet under jakt.
– Det er et særdeles viktig
prinsipp å ha sikker bakgrunn
når man driver jakt, sier Haugan.
Skuddet ble avfyrt med kaliber
308, ca 150 meter fra huset.
Skuddet gikk gjennom et vindu.
To personer oppholdt seg i huset,
men til alt hell ikke i det rommet
som ble truffet.

Politioverbetjent Tor Kristian Haugan ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor sier at jegeren selv meldte fra om nestenulykka.

Jurist vurderer

fet. Det ville ha gått ille om noen
– Dette er grovt kaliber, som ofte av de som oppholdt seg i huset
går gjennom et dyr som blir truf- hadde blitt truffet, sier Haugan.

Siden jegeren har erkjent forholdet, er saken å betrakte som
ferdig etterforsket og oversendt

Arkivfoto

jurist for vurdering av påtale.
Huseier har ikke anmeldt forholdet.

Fra Avisa Sør-Trøndelag, 3.10.2012, s. 9

Kritikk fra kommunen – sa opp på dagen
Bill Iversen har sagt opp sin stilling som leder for Frivilligsentralen i Hemne. Han sluttet med øyeblikkelig
virkning.
JOHN M. MYRHAUG
john.myrhaug@avisa-st.no

Siste arbeidsdag var mandag,
samme dag som det ble holdt ekstraordinært styremøte i Frivilligsentralen.
Selv ønsker Iversen ikke å si
noe om årsaken til det plutselige
punktumet etter at han ble leder
da Frivilligsentralen offisielt
åpnet i slutten av november i
fjor.
– Jeg har ingen kommentar.
Jeg er for tida sykemeldt, og har
ikke lagt noen planer videre, sier
Bill Iversen til ST.

Til etterretning
Styreleder Morten Myking
opplyser at Iversen sa opp som
følge av et brev fra Hemne kommune, der det går fram at Frivilligsentralen ikke har oppfylt
forventede resultater. Kommunen varsler også at støtte til sentralen kan bli trukket tilbake.
– Det er en alvorlig situasjon,
sier Myking.
– Hva sier styret til brevet fra
kommunen?
– Det tar vi til etterretning. Vi
må handle ut fra realitetene for å
unngå at Frivilligsentralen

907 72 300

stenger. Å gjenåpne er en lang
prosess, sier Myking.

«Ikke noe blir fulgt opp»
Rådmann Torger Aarvaag er
tydelig i sitt syn på Frivilligsentralen.
– Kommunen har siden januar
hatt tre møter med sentralen, og
vi har fra første møte etterspurt
resultater og aktivitetsplaner. Vi
har kommet med innspill og forslag. Ikke noe blir fulgt opp. Ved
spørsmål om utsending av aktivitetsplan før møter, skjer ikke
dette. Ved spørsmål om utsending av oppdatert handlingsplan
etter møtet, skjer det heller ikke
noe. Jeg ser av referat at manglende framdrift angivelig skyldes mangel på frivillige. Denne
forklaringen kan jeg ikke godta,
da det er sentralens daglige ledelse sitt ansvar å skape kontakt
og engasjement, sier Aarvaag.

Suksess hos naboene
Han forteller også om konkrete
eksempler på at folk har oppsøkt
sentralen for å melde seg som
frivillig. De har fått beskjed om

Daglig leder Bill Iversen sluttet på dagen i Hemne Frivilligsentral. Han er for tida sykemeldt.

å sende epost.
– Dette oppfatter vi til ikke å
være en fornuftig strategi for å
skaffe frivillige. Frivillighetssentraler drives med stor suksess
i nabokommuner med samme
forutsetninger som Hemne, sier
rådmannen.

Går for kutt
Nå vil han kutte tilskuddene.
– Som rådmann kan jeg ikke
lenger forsvare at kommunen
yter tilskudd da dette anses for
ikke å være i tråd med kommunestyrevedtak fra 2010. Jeg vi
derfor innstille på at tilskuddet
fjernes fra og med januar 2013,
samtidig som det også er min

Arkivfoto

plikt å varsle kulturdepartementet om en slik beslutning, sier
han.

Må stille krav
Sak om permanent avslutning av
tilskudd blir lagt fram for
politisk behandling i forbindelse
med budsjettprosessen for 2013.
Sentralen mottar 300 000 kroner
fra kulturdepartementet og ca.
340 000 kroner fra kommunen,
det vil si over 600 000 i offentlig
støtte i året.
– Dette er et betydelig beløp og
det må være lov til å stille krav
om resultater, sier Torger Aarvaag.

Hemne-rådmann Torger Aarvaag
er tydelig når han omtaler Frivilligsentralen.
Arkivfoto

