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Saksprotokoll 
 
 

Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024 

Saksbehandler:  Camilla Sæbjørnsen Saksnr.:  19/02230 

Behandlet av  Møtedato 

1 Eldrerådet 10/19 08.10.2019 
1 Klima- og miljøutvalg 19/19 08.10.2019 
1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/19 08.10.2019 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 12/19 09.10.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 33/19 09.10.2019 
4 Hovedutvalg for teknikk og miljø 65/19 10.10.2019 
5 Formannskapet 56/19 16.10.2019 
6 Kommunestyret 60/19 23.10.2019 
 

  
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 08.10.2019: 
Utvalget diskuterte seg frem til følgende fellesforslag: 

Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og 
kultur (HOK) etter konstituering. 

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og 
lag og foreninger. 
 

2. Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med 
frivilligheten må eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 

3. Forslag som følger saken: 
Innen satsingsområde 1: Kommunal støtte til frivillig sektor 

 Tiltak 2 og 4 prioriteres (tilrettelegge lokaler og sørge for enkel 
søknadsbehandling). 

 Tiltak 1 (koordinator) tas stilling til i handlingsprogram/budsjett.  
Innen satsingsområde 2 prioriteres alle 4 tiltak.  
Innen satsingsområde 3 prioriteres tiltak 2 (frivilligbørs/partnerskap).  
 

Erik Wegge Bergvik (MDG) fremmet følgende forslag som følger saken: 
Kartlegge muligheten for å opprette frivillighetens hus som blant annet kan 
fungere som utlånssentral for idrettsutstyr etc. 

 
Votering: 
Utvalgets fellesforslag med Aps forslag 1 og 2 ble enstemmig tiltrådt. 
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Klima- og miljøutvalgs innstilling 08.10.2019: 
Klima- og miljøutvalg anbefaler formannskapet å sende saken med utvalgenes 
innspill til behandling i første møte med det nye hovedutvalg for oppvekst og kultur 
(HOK) etter konstituering. 
 
Frivilligmeldingen må skille mellom de to gruppene frivillige: Enkeltpersoner og lag og 
foreninger. 
 
Det må komme bedre fram i meldingen at kommunen skal tilrettelegge for og 
samarbeide med frivilligheten og ikke styre frivilligheten. Arbeid med frivilligheten må 
eksempelvis endres til samarbeid med frivilligheten. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 14. oktober 2019 
 
Kim Madsen Pham 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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