Fremtidsverksted Nye Stavanger kommune 30.10.18
Sted: Spor 5, Stavanger sentrum

En oppsummering fra samlingen:
-

Om opplegg og prosess dette er en del av /ved Eli Willumsen
Rådmann i Nye Stavanger innleder om kommunens rolle og hvem kommunen er
Presentasjonsrunde ved alle bordene
Solveig Svardal innleder om mulige scenarier og vekst i arbeidsplasser og næringsliv, fremtidig
tjenestebehov, tillit og demokrati i den nye kommunen.

Gruppeoppgaver med ulike spørsmål for de som kom fra frivillig sektor eller fra den kommunale
organisasjonen
Frivillig sektor:
Hva er vi virkelig gode til, og hva kan vi bidra med?
Kommunal organisasjon:
Hva er de viktigste utfordringene tjenesteområdet vårt står framfor?
Stikkord diskusjon:
-

Samhald; tilhørighet
Dugnadsånd; bare for egen vinning? Dugnadsånd er ikke død. Det sosiale og planlegging er viktig
ved dugnad. Diskusjon rundt dugnadsånd og en ny måte å engasjere seg i frivillighet på.

-

Handlingskraftige
Etablere tilbud og mobilisere på kort varsel
Nærhet til innbyggere/brukere
Lavterskeltilbud, lite ventetid og byråkrati
Den frivillige ressursen er en ressurs i seg selv, ikke bare i det de skaper
Vi vil også være med på å bestemme hvordan ting skal gjøres. Det kan være en vei å gå der for
kommunen.
Samspill med kommunen: de bør ha gulrøtter for frivillig sektor
Den administrative delen i kommunen må spille godt med frivillig sektor, og hjelpe med
søknadsskrivng
«Du får det ikke kjekt i lag ved å selge dopapir»
«vi er gode til å se behovet». Her kan frivilligheten være med å se hva som trengs og hvilken
oppgave som skal løses.
Det er viktig med møteplasser og nettverk, og at frivillig sektor slippes inn
Det er en stor gevinst for kommunen at folk engasjerer seg

Film om kommune 3.0 fra Skanderborg kommune
Gruppeoppgave: Hvilke gode eksempler har vi i dag?
- Frivillig sektor og de fra kommune organisasjonen blander seg i nye grupper
Eksempler som ble trekt frem:
-

-

-

Fysioterapitjenestene i kommune har opplæring av frivillige som er ute og hjelper med
gruppetrening i forhold til fallutfordringer
Frivillige går tur med eldre
Kunstgressbane bygd med frivillig innsats. Kommunen bidra med kompetanse på hvordan gjøre
det riktig, også i forhold til lovverk og spillemidler. Kommunen styrte prosjektet.
Turstiprosjektet: samarbeid mellom turistforening, innbyggere og kommune om stier. Måten å
jobbe sammen på er ny. 52 hverdagsturer etter initiativ fra kommune. Planlagt i samarbeid med
kommunen og turistforeningen. Et kjempevellykket prosjekt all merking og organisering av turer
og vedlikehold av stier er av det frivillige. 41 mil med løyper
Engasjement nærmest konkurrerte med hverandre. Frivilligheten vil tidlig inn på engasjementer
og ikke ha arrangementer samtidig. Bør samkjøre seg
Frilager): samler utstyr på en plass. Vi leverer gratis utstyr til alle kommuner som trenger mot at
vi får driftsstøtte
Frilager: har levert inn alt turutstyr på frilager, og så låner vi tilbake det vi har levert inn selv. Kan
også leie inn utstyr om vi trenger det. Blir masse bruk av det samme utstyret
Lyttevenn, skole
Finnøy flerbrukshall på dugnad
Brann på Ombo et godt eksempel på samarbeid offentlige, frivillige innbyggere til pumpene. Her
må vi bare fikse det. Må det brenne for å få til en slik tankegang. Viser at vi kan når vi vil og når
det står på. Det utløses en kraft når det er krise
Åpne møteplasser: ansetter noen i en prosjektstilling for å nå ut til lavinntektsfamilier og gi de
verdighet
Tilskudd og møteplasser: trygge ordninger som vet at får støtte til betyr mye for å få noe til
Modell stavanger er to stk som er ansatt for foreldreutvalg i skole og en i barnehage. Driver
opplæring av foreldre, det at du stiller opp for eget barn frivillighet gjør at barnet gjøre det bedre
på skolen. Sitter på mye kompetanse for hvordan skolene kan jobbe mot foreldrene, hvordan kan

-

bidra for andres barn, og hvordan bidra til fellesskapet. Vi vil dele dette med den nye
storkommunene
Bibliotek i kommunene stiller lokaler til rådighet for språkkafe og leksehjelp. Vi ser for oss at
bibliotekene vil ha en sentral rolle i frivilligheten også i fremtiden
Kommunen som støttespiller og koordinator i kafeer på sykehjem
Pusse opp skolegård på dugnad. Vekke dugnadsånd også i Stavanger.
Vi har en del områder i byen som vi skjøtter som kompensasjon fra kommunen
Det positive med at bruker kommunens bygg og lokaler på kveldstid er et samarbeid som
fungerer fint.

Hva kan vi gjøre sammen for å holde oppe gode tjenester i framtiden?
-

-

-

-

-

Folkebiblioteket i en ny kommune. En arena hvor folk møtes. En viktig møteplass i
lokalsamfunnet. Se på muligheter for å jobbe sammen. Den møteplassen må bli opprettholdt og
utvikles. Utvikle de møteplassene vi allerede har
Nærhetsprinsippet er veldig viktig, tilbud der folk er
Behov for å få oversikt over de forskjellige aktørene og hva de holder på med
Tilbud for innvandrerkvinner som faller utenfor det offentlige introduksjonstilbudet. Vi har nådd
en gruppe kvinne. Mål er å få folk ut i arbeid. Det å ha tilbud som er tilrettelagt for kvinner. Det å
spille mer ball med frivillig sektor og tilrettelagte tilbud kan bidra til økt sysselsetting og
inkludering
Sølvberget snakket om på gruppen om hvordan lokaldemokratiet organiserer seg i den nye
kommunen. Koble lokaldemokratiet sammen slik at gtjgør en enhet.
Bibiloteknettverk er også viktig og spille videre på som møteplass
Brukte 65 frivillige for å avvikle en festival, også på Finnøy og Rennesøy
Bymisjonen har fått et veldig samarbeid med KIA basert på behov som KIA har avdekket. Vi
hjelper folk i møte med det offentlige. Vi hjelper de med å gjøre det offentlige mer tilgjengelig.
Eks digitale plattformer. Vår jobb er også å synligjøre hvor folk trenger hjelp i forhold til det
offentlige.
Blir veldig glad for at hører at vi kan bruke det som allerede er der og hvordan man kna bygge på
eks velforeninger og hvordan få innspill fra andre kommuner på hvordan involverer
frivillighetssentraler og velforeninger
Det nye stavanger blir bra!
Det er utrolig mye spennende som skjer allerede hører jeg
Ryfylke friluftsråd har 11 medlemskommuner
Frivillighet rykker inn etter kl 16. før det kan kommune bruke. Når anlegg er på plass og etablert
er det åpent for både kommunen og frivillighet til å ta i bruk
Det må være forutsigbart hva kommunen kan bidra med. Må legge noen penger i potten slik at
kan videreutvikle

Solveig takker for bidrag og håper at fått ut av samling det som forventet.
Eli uttrykker imponert over innsats og har stor tro på den nye kommunen og hva vi kan få til.
Vi skal ta med videre innspill dere har kommet med.
Vi kan minne hverandre om et år hva vi vil få til. Det må vi bygge videre på. Takk til prosjektgruppen.

