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K-58/1 4
Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral

Saksbehandler: Bente Sperlin Saksnr.: 14/01032-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Ås eldreråd 9/14 01.04.2014
Kommunalt råd for funksjonshemmede 7/14 01.04.2014
Hovedutvalg for helse og sosial 8/14 02.04.2014
Kommunestyret 25/14 23.04.2014
Formannskapet 26/14 14.05.2014
Kommunestyret 58/14 18.06.2014

Formannskapets innstilling 14.05.2014:
1. Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 5 medlemmer. 2 medlemmer skal

være frivillige, 1 fra Ås kommunes administrasjon, utpekt av rådmannen, og 2
politikere. Formannskapet ber om at vedtektene endres i tråd med dette.

2. Formannskapet ber om at vedtektene følger saken til kommunestyret sammen
med forslag til nye vedtekter.

_____

Kommunestyrets vedtak 23.04.2014:
Saken sendes til formannskapet for uttalelse.

_____

UTVALGENES BEHANDLINGER:

Formannskapets behandling 14.05.2014:
Arne Hillestad (FrP) fremmet følgende forslag:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 5 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 fra Ås kommunes administrasjon, utpekt av rådmannen, og 2 politikere.
Formannskapet ber om at vedtektene endres i tråd med dette.

Egil Ørbeck (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ber om at vedtektene følger saken til kommunestyret sammen med
forslag til nye vedtekter.

Votering: FrP’s og H’s forslag ble enstemmig tiltrådt.

_____
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Kommunestyrets behandling 23.04.2014:
Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag:
Saken sendes til formannskapet for uttalelse.

Votering: Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.

_____

Hovedutvalg for helse og sosials behandling 02.04.2014:
Anne Odenmarck (Ap) foreslo følgende endringer av rådmannens innstilling, første
setning:

Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal
være frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig
leder er sekretær for utvalget.

Votering: Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig tiltrådt.

Hovedutvalg for helse og sosials innstilling 02.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra 7 til 3 medlemmer. 2 medlemmer skal være
frivillige, 1 medlem skal være fra Ås kommunes administrasjon. Daglig leder er
sekretær for utvalget.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

_____

Ås eldreråds behandling 01.04.2014:
Rådet drøftet seg frem til følgende tilleggsforslag:
Frivillige bør være sterkt representert i styret.

Votering:
Rådmannens innstilling med rådets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Ås eldreråds uttalelse/vedtak 01.04.2014:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Frivillige bør være sterkt representert i styret.

_____

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 01.04.2014:
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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SAKSFREMLEGG

Rådmannens innstilling:
Styreform i Ås frivilligsentral endres fra syv til fire medlemmer og daglig leder.

Det opprettes arbeidsgrupper med frivillige.

Ås, 07.03.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge: (opprinnelig)
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Helse og sosialutvalget
Kommunestyret

Vedlegg: Jf. formannskapets innstilling punkt 2.
1. Gjeldende vedtekter, skannet 16.05.2014, dok.nr. 14/01032-8.
2. Utdrag fra innkallingen til Ås frivilligsentrals årsmøte 11.6.2014 med forslag til

vedtekter.
3. Notat fra daglig leder ved frivilligsentralen til styret 3.6.2014

Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Saksbehandler
Daglig leder Ås frivilligsentral

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Norges frivilligsentraler er underlagt Kulturdepartementet (KUD).
Dagens styreform av frivilligsentralen er tidligere vedtatt av kommunestyret. Høsten
2003 var siste kommunestyrebehandling av styresammensetningen.
Norges frivilligsentraler har de siste ti år gjennomgått store endringer hva gjelder
driftsform, tilbud til innbyggerne, samarbeidsformer og måte å drifte på. Svært få
frivilligsentraler i Norge driftes likt, og alle er unike da det er innbyggerne som
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bestemmer hva en frivilligsentral skal være. Erfaringer de siste årene tilsier derfor en
annen styreform enn vi har i Ås i dag.
En ser derfor at «arbeidsgrupper» heller kan utgjøre det tidligere styrer gjorde, og at
et styre tar seg av det administrative, sammen med daglig leder.
Rådmannen foreslår et styre på fire personer og daglig leder, med ansvar for
regnskap, budsjett, og rammer for drift. Styret har ansvar for ansettelse av daglig
leder. Det avholdes 4 styremøter per år.
Organisering av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en mer
dynamisk drift enn i dag. Arbeidsgruppene vil variere i henhold til sentralens
virksomhetsplan. Det vil bli nedsatt arbeidsgrupper i henhold til forskjellige prosjekter.
En slik organisasjonsform vil gi de frivillige eierskap til tiltakene, og dermed større
grad av egeninnsats i gjennomføringen.
Rådmannen hevder at det viktigste er at de frivillige deltar i driften og tiltakene i regi
av frivilligsentralen.

En frivilligsentral er til for at de frivillige skal få utført ønsket arbeide. Det er i første
omgang daglig leders hovedansvar og prioritet å bidra til at dette skjer.
Holde kontakt med frivillige, invitere til dialog og bidra til organisering av tiltak og
gjennomføring.

Fakta i saken:
Dagens styreform er vedtatt av kommunestyret. Høsten 2003 var siste
kommunestyrebehandling av styresammensetningen. Styret i Ås frivilligsentral består
av syv medlemmer. Disse representerer kommunestyret, lag og foreninger i Ås
kommune, alle «bygder» er representert. Dagens organisering av styret bidrar ikke til
den aktivitet som ønskes.
Dagens styresammensetning:

Styremedlemmer: Vara:
Bente Sperlin Marit Roxrud Leinhardt Ås kommune
Randi Brækkan Aina Sollie Redd Barna
Mette Figge Bente Sneis Nordby
Per R.K. Killingmo Hanne Støkken Kroer
Ivar Ekanger Rubina Mushtaq Kommunestyret
Unn Hegg Birgit Gullerud Lions Club Eika
Inger Johanne Hoftun Eva Moe Johansen Sanitetsforeningen

Vurdering:
Ut fra erfaringer de siste ti år, foreslår rådmannen nå en annen styreform.

Forslag til ny styreform:

Styret:
Et styre på fire personer samt daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift, med ansvar for ansettelser (se over).
Styret er ansvarlig for å sende årsmelding og regnskap, og søke om midler til drift fra
KUD innen 30.juni hvert år.
Avholde 4 styremøter pr år.
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Forslag til sammensetning av styret:
Styret har vedtatt en endring av driftsform for å skape en mer effektiv driftsform i det
daglige arbeidet.
Frivilligsentralen i Ås består av en 100% stilling, og det er stor aktivitet i forhold til
tiltak. Det fører til at man trenger arbeidsgrupper som bidrar til driften av tiltakene.
Styret er foreslått satt sammen av følgende representanter:

2 representanter fra Ås kommune:
Folkehelsekoordinator, en representant fra f. eks. teknisk etat.
2 representanter fra de frivillige (fra arbeidsgruppene)

Daglig leder i frivilligsentralen.

Arbeidsgrupper:
Frivillige utgjør arbeidsgrupper i henhold til prosjekter og tiltak med mulighet for å
skape nye kreative prosesser og legge frem saker for styret.
Arbeidsgruppene får egne mandat for gjennomføring avtiltak. To personer fra
arbeidsgruppene får en plass i styret for å ivareta frivilliges interesser.

Denne organiseringen av frivilligsentralen med et styre og arbeidsgrupper, vil gi en
mer dynamisk drift enn i dag.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Konklusjon med begrunnelse:
Ut fra erfaringer de siste år, foreslår rådmannen en annen styreform:
Et styre på fire personer og daglig leder, som har ansvar for regnskap, budsjett,
enkle rammer for drift samt ansvar for ansettelser.

En ny organisering av frivilligsentralen med en foreslått styresammensetning og
arbeidsgrupper som får ansvar for forskjellige prosjekter, gir en mer dynamisk og
hensiktsmessig drift enn i dag.

Rådmannen anbefaler at styreform i Ås frivilligsentral endres.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket: (opprinnelig)
Årsmøtet 2014, torsdag 22.mai kl 18.00
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