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Årsrapport 2018

Styresammensetning/eieform:
Eier av Frivilligsentralen er Askøy kommune v/Kulturavdelingen, og det er her
arbeidsgiveransvaret for daglig leder ved Frivilligsentralen ligger.
Styret i Frivilligsentralen består av et tverrsnitt av lag og organisasjoner på Askøy.
I 2018 satt disse i styret:
Styremedlem
Per Bårdsen (leder)
Christian Haugland
Hugo Nilsen
Kåre Henriksen
Ivar Eidsaa
Nina Mathisen

Lag/Org
Askøy Helsesportslag
Idrettsrådet
Mental Helse Askøy
Askøy Demensforening
Kommunestyret
Adm.

Torill Gustavsen Eide

Frivillig

Vara medlem:
Sissel Haraldsen
Ansgar Larsen
Linda Eriksen
Marianne Bexrud
Hege R Njøten
Gunnar
Brynjulfsen
Børge Follesøy

Lag/Org
Frivillig
NHF, Askøy
Norsk Folkehjelp
Askøy Røde Kors
Kommunestyret*
Adm.
Frivillig

*Kommunerepresentantene følger kommunevalget

I tillegg til disse møter daglig leder av Frivilligsentralen på styremøtene.
Daglig leder for Frivilligsentralen fungerer som sekretær for styret.

Året 2018

Styreleder: Per Bårdsen, Askøy Helsesportslag
Daglig leder: Torill Hauge, ansatt i 100 % stilling.
Styret har utenom Årsmøtet hatt 4 styremøter i 2018

Målsetting for sentralen:

- Være koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Askøy
- Være igangsetter av nye tiltak og legge disse til rette slik at lag og organisasjoner kan
overta tiltaket
- Gi enkeltmennesker som ønsker å yte en frivillig innsats for andre en anledning til å
gjøre dette, enten som enkeltmenneske eller som medlem i en organisasjon
- Være pådriver for utøvelse av frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester
Frivilligsentralen har utviklet ca. 3 årsverk frivillig innsats i 2018

2

Aktiviteter/tilbud gjennom Frivilligsentralen:
Samarbeid med lag, organisasjoner og næringslivet på Askøy:

Frivilligsentralen på Askøy har en høy profil ut mot lag og organisasjoner.
Mange lag og organisasjoner er engasjert i aktiviteter og arrangementer rettet mot ulike grupper i
lokalsamfunnet. I dette samarbeidet bidrar Frivilligsentralen med mange frivillige som er engasjert i arbeidet
og mange nyter godt av tilbudene fra sentralen uten at dette er direkte målbart i antall timer/årsverk.
Frivilligsentralen ser det som verdifullt å skape aktiviteter/arrangementer i samarbeid med lag, organisasjoner
og enkeltmennesker.
Frivilligsentralen har også et godt samarbeid i enkeltarrangementer med næringslivet på Askøy, som for
eksempel Alternativ Jul.
Gjennom samarbeid når vi mange og det skapes kontakter og sosialt felleskap. Frivilligsentralen blir brukt som
et koordinerende organ.

Tverrfaglige samarbeidsprosjekter















Virksomhetsplan, Kultur og idrett
Barnefattigdom prosjektet
Aktivitetskafe prosjektet
Frivilligkafe prosjektet
Demensforeningen
Hjertesviktkafe
Senioruniversitetet
Alternativ julaften: Frivilligsentralen har ansvar for
markedsføring og påmelding.
Språkpraksis for flyktninger i regi av Voksenopplæringen
Camp Herdla: Sommerklubb for funksjonshemmede i regi
av Kulturavdelingen
Samarbeid med kirkene
Samarbeider med Psykiatritjenesten
Samarbeid med Frivilligkoordinator
Samarbeid med NAV

Askøy Senioruniversitet

Askøy Senioruniversitet startet opp høsten 2007 med et interimsstyre. Interimsstyrets oppgave var å fungere
frem til stiftelsesmøte i januar 2008. Hovedoppgaven var å organisere Senioruniversitetet innenfor det
mønster som har fungert for de andre senioruniversitetene i Hordaland.
Hovedmålet er å gi Askøys innbyggere mulighet til å nytte noen timer på formiddagen for å holde seg
orientert omkring ulike emner som er av interesse for de fleste av oss. Møtene er åpen for alle, ingen krav til
utdannelse. Normalt er det møter en gang i måneden.
Frivilligsentralen samordner og informerer. Møtene holdes i Kommunestyresalen.
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TV-aksjonen 2018:

Frivilligsentralen koordinerer den årlige TV- Aksjonen på
Askøy. I år gikk aksjonen til inntekt for «Kirkens Bymisjon»
Dette arbeidet er svært tidkrevende, og alt det praktiske med aksjonen, som å finne rodeledere og enkelte
bøssebærere, sende ut informasjon, klargjøre kart, gi rodelederne instrukser, etc. er Frivilligsentralens
oppgaver. 18 rodeledere og 350 bøssebærere gjorde en stor innsats i forbindelse med aksjonen, både før,
under og etter selve innsamlingen.
Innsamlingen på Askøy i 2018 endte på ca. 500.000 kroner i bøssene.

Natteravnene på Askøy:

Pr. 31.12.18 er det registrert 4 aktive Natteravner.
Daglig leder ved Frivilligsentralen har koordinerende ansvar samt fungerer som
sekretær og kasserer for Natteravnstyret. Natteravnene har i år vært ute og
”ravnet” i forbindelse med ungdomsarrangement på Friluftsområder.
Natteravnene får støtte fra Tryg til jakker, opptrykking av info-brosjyrer og annet
utstyr.
Natteravner har ingen aldersgrense; Egil Hansen fylt nylig 90 år og ble hyllet av
bla.a Trude Drevland.

Seniortreff hver onsdag

Hver onsdag blir det arrangert seniortreff fra kl.
11.00-13.00 på Folkets Hus. Dette er et uformelt,
sosialt møtested for pensjonister og blir arrangert
i samarbeid med LHL og Askøy Røde Kors. Det er
salg av kaffe og vafler/tebrød, vi har levende
musikk ved en frivillig pianist, bingo, dans, etc.
Annenhver onsdag har vi har ulike
foredragsholdere som snakker om tema som er
aktuelle for denne gruppen.
Frivilligsentralen lager program som deles ut for
vår og høst.
Dette er blitt et populært treffsted, og hver
onsdag stiller mellom 50 og 70 pensjonister på
disse formiddagstreffene.
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Enkeltoppdrag:

Besøksvennstjeneste, ledsagervirksomhet. En del
eldre mottar jevnlig hjelp fra Frivilligsentralen.
Hjelpen består i ukentlig besøkstjeneste,
turvenner, ledsager til lege eller sykehus. Pr.
31.12.18 er det registrert 6 enkeltfrivillige og
ca.20 brukere.

Formiddagstreff

Formiddagstreff arrangeres både i Erdal og Strusshamn kirker ca.
en gang i måneden. Frivilligsentralen markedsfører treffene for og
personlig kontakt.

Den Internasjonale eldredagen 1.oktober.

Den internasjonale eldredagen ble i år markert i forbindelse med Askøy
Røde Kors sine treff på Flagget, Helsetunet og Ravnanger Sykehjem.
Gruppen på 50 personer som reiste til Kypros markerte dagen der nede.

Frivilligprisen

Også i år har Frivilligsentralen delt ut Frivilligprisen på Askøy. Prisen blir gitt til en
initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har
bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent aktivt og trygt
lokalsamfunn. Vi oppfordrer lokalbefolkningen til å sende inn forslag på kandidater, og i
2018 kom det flere gode forslag. Juryen består av styret i Frivilligsentralen.
Vinneren av prisen 2018 ble «Dagmar Lyngbø Eriksen», en ildsjel som står på for
lokalsamfunnet. Hun er et ja-menneske, full av energi, alltid godt forberedt, hundre
prosent pålitelig, glad i mennesker og alltid i godt humør. Med andre ord alle de
egenskaper som det frivillige organisasjonslivet trenger. Folkehelse på høyt plan.
Prisen blir delt ut av ordfører Terje Mathiassen under eget arrangement i Ung Flimmer
den 31 januar 2019.

Mental Helse Askøy

Mental Helse Askøy er et lokallag tilsluttet Mental Helse Norge, som er en
landsomfattende helse- og sosialpolitisk bruker- og interesseorganisasjon.
Lokallaget ble stiftet 7. juni 2006.
Vi har ikke som krav at folk må være medlemmer for å være med. Det tar vi etter
hvert og det er pr. d.d. 40 medlemmer.
Medlemmene er brukere av psykisk helsevern, pårørende og andre interesserte.
Vi har fått til en ukentlig aktivitet hver tirsdag her i Frivilligsentralen sine lokaler.
Ca. 15 medlemmer pleier å møte her. Møteplassen har vært åpen 50 tirsdager i
2018, og det møter folk hver gang. Av aktiviteter som vi har her kan jeg nevne:
Sosialt samvær, varmt måltid, ulike foredrag/tema. I tillegg går vi på kino en gang i
mnd. Noen drar også på tur med Mental Helse Hordaland og turene i regi av Askøy
Røde Kors.
Vi har hatt besøk av diverse foredragsholdere. I 2013 meldte vi oss inn i
«Grasrotandelen» i Norsk Tipping.
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Familietur i Lien
Familieturen ble avholdt
16.året på rad som et
samarbeid mellom
Frivilligsentralen,
Naturvernforbundet
Askøy, Askøy Røde Kors,
Speiderne på Askøy,
Norsk Folkehjelp Askøy,
Askøy Turlag, O-laget,
Miljøagentene, Askøy
Jæger og fiske forening
og Askøy Kommune.
Årets arrangement ble avviklet søndag 19. august ved
Fjellvatn mellom Haugland og Ask. Målet for turen er å
stimulere til økt bruk av friluftsområdene, og særlig få
barnefamilier til å benytte seg av de lokale friluftsområdene.
Familiedagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.
Kultur og fritid i samarbeid med flyktningetjenesten
oppfordrer også innvandrere til å delta på dette
arrangementet.
Det holdes mange flotte aktiviteter for alle aldersklasser:
Natursti med poster, kanopadling, demonstrasjon av
fluekasting, sykkelramper, m.m. Grillpølser, pinnebrød,
steikte bananer, hjortegryte og saft/kaffe ble delt ut gratis til
de fremmøtte. Det var også satt opp griller der de
fremmøtte kunne grille selv.
Arrangementet er gratis.
Været var nydelig og ca. 7-800 personer var innom, noe arrangørene var svært
fornøyd med.
Organisasjonene som deltar på arrangementet får gjennom
stands og aktiviteter i skogen markedsført sitt lag/organisasjon
og det er viktig å vise mangfoldet som finnes på Askøy. I tillegg
er det et poeng å få vise fram samarbeidet mellom de ulike
organisasjonene på Askøy, samt et stort frivillig engasjement.
I tillegg til koordinering av arrangementet og ulike praktiske oppgaver markedsførte
Frivilligsentralen seg gjennom stands på møteplassen og utdeling av brosjyrer.
Fra 2011 har vi hatt utdeling av Miljøvernprisen av Naturvernforbundet.
Prisen gikk i år til: Arvid og Haldis Håpoldøy, Vi Rydder Askøy/Kurt Kristiansen,

Dykkerklubben på Askøy og Terje Nordanger
Alle har gjort en god jobb for å rydde øyen for plast.

Gruppe for slagrammede

Etter et initiativ fra Ergoterapitjenesten og Fysioterapitjenesten i
Kommunen, startet vi opp høsten 2007 med en
selvhjelpsgruppe for personer i arbeidsdyktig alder som er
rammet av slag.
Denne gruppen har brukt Frivilligsentralen sine lokaler til treff ca.
2-3 torsdager i måneden. De kommer sammen og spiser lunsj og
går gjennom ulike tema.
Flere utflukter. Gruppen drives av dem selv, med litt hjelp fra
Frivilligsentralen.
Ca. 20 deltagere
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Utflukter i samarbeid med Askøy Røde Kors:
Frivilligsentralen samarbeider med Røde Kors
om to årlige dagsturer med buss for eldre. I
2018 gikk sommerturen til Mongstad og Kiel
Straumen.
Det var også en flott tur til Golsfjellet om
høsten.
Tur til Lanzarote, Barcelona og til Kypros med
spesiell tilrettelegging er et eksempel på
samarbeid mellom Frivilligsentralen og Røde
Kors
Det er ca. 50 deltagere med på hver tur, og
Frivilligsentralen koordinerer å bla.
Markedsføring og påmelding.

Samarbeid med andre Frivilligsentraler:

Askøy Frivilligsentral er i Nettverk med: Fjell, Laksevåg, Øygarden, Os,
Sesam, Fyllingsdalen, Samnanger, Fusa og Ytrebygda. Daglig leder har
deltatt på alle nettverkssamlinger.
Frivilligsentralen på Askøy har jevnlig kontakt med de andre sentralene
i Hordaland.
I 2018 er det ikke blitt avholdt Regionkonferanse.
Hordalandssamlingen var i år i Rosendal. Daglig leder har også
hospitert på andre Frivilligsentraler for å se hvordan de andre driver
sine sentraler.

Hørselskontakten:

Kari Margrethe Engja besøker institusjoner i Askøy og har hatt faste trefftider i
Frivilligsentralens lokaler. Hun tilbyr til Askøyværinger som sliter med
hørselen. Frivilligsentralen informerer og koordinerer avtaler med
enkeltpersoner og sykehjem. Hennes oppdrag avsluttet i 2018.
tjenes ter
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Bruk av Frivilligsentralens lokaler:

Mange lag og organisasjoner låner Frivilligsentralens lokaler på kveldstid til møter:
Revmatikerforeningen: styremøter og klubbkvelder.
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke: medlems- og styremøter.
Askøy Fendring Rotaryklubb: medlems- og styremøter.
Rotary Fendring Askøy: medlemsmøter
Askøy Mållag: styremøter.
Natteravnene: baserom og styremøter.
Hjertesvikt-kafe: Møteplass
Kvinnegrupper: Møteplass, kurs.
Mental Helse Askøy: Medlemsmøter
og aktiviteter.
Demensforeningen i Askøy:
Møteplass
Helsesportslaget for
funksjonshemmede: Styremøter.
Norsk Handikapforbund, Askøy:
styremøter.
Gruppe for slagrammede: Medlemsmøter og aktiviteter.
Miljøagentene: medlems- og styremøter, loppemarked og kurs.
Revmatikerforeningens Håndarbeid gruppe: håndarbeidstreff.
Aktivitetskafe. Møteplass, kafé 2 ganger i uken.
Frivilligkafe. Møteplass

Økonomi:

Frivilligsentralen har et begrenset driftsbudsjett.
Statstilskuddet for drift av Frivilligsentralene utbetales nå til kommunene og går rett inn i rammetilskuddet.
Sentralene må i dialog med sin kommune og sørge for at de økonomiske vilkårene for frivilligsentralen ikke blir
dårligere.
Stortinget ønsket å styrke frivilligsentralene etter mange år uten prisjustering, og ga derfor hver sentral et
tillegg på kr. 47.000,-. Dette kom nå til kommunen i tillegg til de 310.000,- som statstilskuddet har lagt på
siden 2013.
Kompetansemidler som tidligere gikk til regionene for bl.a. regionsamlinger og frikjøp av nettverksledere er
også fordelt med kr. 8.000,- på hver sentral, og er overført til kommunene.
Dette gjør at kommunene har fått kr. 365.000,- for hver sentral (310.000,- + 47.000,- + 8.000,-)
Tilskuddet går hovedsakelig til lønn. Askøy Kommune dekker utgiftene ut over statstilskuddet.
Ansvaret for Frivilligsentralene skal overføres til kommunene. Overgangsperioden er på 4 år.
Landsstyret for Norges frivilligsentraler kommer til å følge denne prosessen videre.
Aktivitet som er skissert over har vært mulig å gjennomføre ved å søke eksterne midler, eller at medvirkende
lag og organisasjoner har tatt på seg å betale for utgiftene.
Følgende lag og organisasjoner har bidratt med økonomisk støtte til ulike
arrangementer i 2018:
Askøy kommune ved Den kulturelle spaserstokk.
Askøy Rotary Club
Senioruniversitetet

Markedsføring av Frivilligsentralen:

Vi markedsfører arrangementer og aktuelle saker i lokalavisen både redaksjonelt og med annonser.
Daglig leder av Frivilligsentralen har redaktøransvar på Askøy Kommunes nettsider, så en del saker publiseres
også der.
Vi prøver å markedsføre oss med stands og ved at daglig leder informerer om arbeidet i forskjellige
sammenhenger.
Frivilligsentralen stiller opp på forespørsler fra lag og organisasjoner som ønsker å vite mer om
Frivilligsentralen.
Daglig leder ved Frivilligsentralen har laget en brosjyre om Frivilligsentralen som distribueres ved ulike
anledninger.
Arrangementer i regi av Frivilligsentralen blir også markedsført på Askøy kommunes facebookside.
I 2017 ble boken om Frivilligsentralen, Brobyggeren, ferdigstilt. Den er distribuert til: lag og foreninger,
næringsliv, kjøpesenter, skoler, legekontor, helseinstitusjoner og enkeltpersoner.
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Torill Hauge
Leder i Askøy Frivilligsentral
gjennom 11 år.

Takk for meg!
Kleppestø 31.desember 2018
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Askøy kommune er en folkehelsekommune.
Det kommunale folkehelsearbeidet har som mål å fremme
befolkningens helse og trivsel gjennom tilrettelegging for de
aktive og sunne valgene i hverdagen.
Vi tenker folkehelse i alt vi gjør.

10

