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LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommune inngår avtale med Gåsø Eiendom om leie av lokaler i «BIO-sentret» for 

ny lokalisering av Frøya Frivilligsentral. 
2. Frøya Frivilligsentral får økt sin budsjettramme med kr. 73 500 for å dekke opp økte 

husleieutgifter i 2014. Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger i 2014 og bakes 
deretter inn i budsjettet. 

 
Vedlegg: 
 
Referat fra møte 30.04.14 
 
Saksopplysninger:   
 
Som første kommune i landet opprettet Frøya kommune «nærmiljøkontor» i begynnelsen av 
90 tallet. Nærmiljø kontoret ble lokalisert i kommunehuset. Senere ble driften overtatt av 
Frøya Flerbrukshall og flyttet til Frøyahallen da den åpnet i 1997. 
Etter hvert viste lokaliteten seg lite egnet og styret vedtok å flytte Frøya frivilligsentral til 
Næringens hus på starten av totusentallet. Der var den lokalisert inntil Frøya kommune 
overtok driften både av Frøyahallen og Frøya Frivilligsentral i 2012. Ved overtakelsen ble 
Frøya Frivilligsentral samlokalisert med Frøya bibliotek der den ligger i dag. Dette for å 
spare husleieutgifter samt å se på om en samlokalisering ville gi positive effekter for 
kontoret. Dette var ment å skulle være en midlertidig løsning. Nå ønsker styret for sentralen 
og daglig leder sterkt alternative lokaler og at en finner en bedre løsning enn dagens. 
Flyttingen av sentralen ga ikke den forventede økningen i bruk man hadde trodd. 
Publikumsbesøket har blitt dramatisk redusert og mange grunner oppgis til dette. Sentralen 
fremstår som bortgjemt da man både må krysse skolegården og gå gjennom biblioteket for å 
finne den.  
Lokalitetene er heller ikke gode da man mangler både tilgang på toaletter, kjøkken og vann. 
Dette må man inn på skolens område for å finne noe som er en dårlig løsning for besøkende.  
 
 
 
 
Flyttingen fra sentrum oppfattes av brukerne som uheldig og sentralen har ikke muligheten til 
å være den «hjelper og katalysator» for lokale foreninger, lag, organisasjoner og 
enkeltpersoner den har vært og kan være. 
 



Ideelt sett burde Frøya Frivilligsentral vært lokalisert i nytt kultur og kompetansesenter men 
det har aldri vært tatt høyde for dette i disse lokalene. Dette bekreftes av prosjektgruppa. 
Både styret og daglig leder har sett på muligheten i det nye sentret men finner ikke at 
eventuelle lokaler tilfredsstiller kravene til en frivilligsentral. 
 Styret sammen med daglig leder har vurdert flere aktuelle lokaler, bla. annet Frøyahallen og 
Kysthaven men ingen av disse har i dag disponible lokaler. Nytt kultur og kompetanse er 
vurdert. Det er også sett på det «gamle helsesentret» der kulturskolen holder til i dag, men 
dette blir enda mindre tilgjengelig enn dagens lokaler.  Her kan tillegges at i andre kommuner 
vi har sett på er Frivilligsentralen plassert i sentrum, der folk ferdes. 
Tilbudet fra Gåsø oppfattes av styret som det beste. Frøya Frivilligsentral vil der få 
nødvendige fasiliteter samt at sentralen blir lett tilgjengelig for frivilligheten både på dag og 
kveldstid. Muligheten til fleksibel åpningstider er et meget viktig moment når man skal jobbe 
opp mot frivilligheten. 
Frivilligsentralen har fått et tilbud fra huseier om 10 % reduksjon av husleien det første året, 
det vil si en leiepris på kr. 126 000. Det vil medføre en husleie på kr. 73 500 for 2014 med 
innflytting pr. 1.juni. 
For 2015 vil husleien utgjøre kr 134 500. Etter dette øker husleien til kr. 140 000 pr. år. 
 
Vurdering: 
 
Frøya frivilligsentral har i sin handlingsplan skissert satsningsområder og ulike tiltak som 
planlegges igangsatt. Sentralens målgruppe er i utgangspunktet hele befolkningen, men den 
vil ha et spesielt fokus på eldre, ungdom og tilflyttere de neste fire årene. 
I dag utføres 90 % av folkehelsearbeidet i kommunene av frivillige, lag og organisasjoner. 
Ulike lavterskeltilbud organiseres også via frisklivskoordinator i samarbeid med 
frivilligheten og frivilligsentralen.  Sentralen har utarbeidet en aktivitetsplan og nye 
aktiviteter utvikles etter hvert som behovene melder seg. 
Sentralen ønsker også å være et åpent hus for alle aldersgrupper, hvor frivilligheten bidrar 
med tilstedeværelse og tilrettelegging av ulike tilbud. Ikke alle ønsker å bidra innenfor 
organiserte aktiviteter og for denne gruppen kan frivilligsentralen spille en viktig rolle, ikke 
minst for våre tilflyttere. 
Videre har Frivilligsentralen ambisjoner om å bruke Frøya kultur og kompetansesenter (FFK)  
til alle aktiviteter som overstiger 30 deltakere. Frivilligsentralen har og vil få mange 
aktiviteter der det nye kulturhuset vil brukes for å bidra til et levende senter.  Kurs,  
konferanser og foredrag er naturlig å legge dit . Det samme vil aktiviteter innenfor Den 
kulturelle skolesekken, eldrekino, eldrekafe og ulike messer sånn som den tradisjonelle 
julemessen. 
Ulike nasjonale føringer som blant annet Samhandlingsreformen (St.meld.47), 
Folkehelseloven og St.meld. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg henstiller kommunene 
til et tettere samarbeid mellom kommunale helsetjenester og frivilligheten. Frivilligheten skal 
i framtida ikke erstatte, men være et supplement til offentlige tjenester. For helse- og 
omsorgstjenestene kan dette være et kjærkomment bidrag til økt sosial aktivitet samt 
likemannsarbeid. 
Nasjonal strategi for frivillig arbeid bygger på de erfaringene som finnes, og tar utgangspunkt 
i følgende elementer:  
-mobilisering, organisering og koordinering 
-nettverksarbeid 
 
 
 
-arenaer for frivillighet 
-livsgledesykehjem 
-kunnskap og forskning 
 



Kommunene oppfordres til å utvikle en lokal frivillighetspolitikk, og Frøya frivilligsentral 
ønsker framover å være et aktivt virkemiddel for å rekruttere, motivere, følge opp og ivareta 
de frivillige i kommunen.  
Behov for styring og ledelse er også viktig faktorer som må vektlegges i denne 
sammenhengen. Systematisk nettverksarbeid er viktig for å rekruttere og beholde de 
frivillige. (kartlegge og koble brukerens ressurser, samt drive veiledning og undervisning)  
 
Disse strategiene har Frøya frivilligsentral tatt inn i sin handlingsplan, og ble presentert for 
Formannskapet som en orienteringssak den 18.03.14. (se vedlagte presentasjon) 
 
Analyse over sentralens rolle i framtiden. 
Nåtid 

Styrker  
• Et bredt og aktivt frivillig organisasjonsliv 

• Tydelige føringer fra sentrale myndigheter 
når det gjelder viktigheten av samarbeid 
mellom offentlig og frivillige lag og 
foreninger 

• Gode samhandlingsrutiner 

Svakheter 
• Usikkerhet omkring økonomi 

• Lite egnede lokaler  

• Til dels sprikende interesser i 
det frivillige og offentlige 

• Manglende partnerskapsavtaler 
mellom kommunen og 
frivillige organisasjoner 

• Usikkerhet om nødvendighet 
og eierskap av 
frivilligsentralen 

 
Framtid  
Muligheter  

• Utvikling av felles møteplass for frivillige 
og offentlig virksomhet for videreutvikling 
av samarbeid 

• Hjelp til organisasjonene med praktiske 
oppgaver som søknadsskriving m.m. 

• Felles kursvirksomhet 

• Utvikle gunstige samarbeidsmodeller/rutiner 
for samarbeid mellom ulike frivillige 
aktører, og mellom det frivillige og 
kommunen 

Trusler  
• Fortsatt usikkerhet omkring 

økonomi 

• Blir vi værende i nåværende 
lokaler forblir frivilligsentralen 
en ekstern leverandør til 
arrangement. 

 
 
 
Styret ved Frøya frivilligsentral har konkludert med at fremtidige lokaler må ligge i sentrum 
av Sistranda, i nærheten av andre servicetilbud. Sentralen bør være i nærheten av et 
pulserende liv (nærhet til skole, omsorgsboliger, butikker, kulturhus m.m.) Lokalene bør 
inneholde et stort aktivitetsrom, eget møterom for gruppe- og enkeltsamtaler, kontor for 



daglig leder, kjøkken, toalett og evt. et lite lager. Lokalet bør inneholde moderne datateknisk 
utstyr.  
 
Frøya frivilligsentral er i dag ved et veiskille. Styret og daglig leders tanker om sentralens 
rolle i fremtiden krever at sentralen lokaliseres sånn at folk finner fram og at det er enkelt å 
bruke sentralen for hele befolkningen. Man må huske at frivilligheten ikke arbeider mellom 
åtte og fire men på kveld og helg. Skal Frøya frivilligsentral kunne bidra å ta ut potensialet i 
frivilligheten må den være synlig og lett tilgjengelig. 
Etter å ha vurdert ulike alternativer finner både styret og daglig leder det nødvendig å få 
bedre plasserte og mer tilpassede lokaler. I dag fremstår tilbudet fra Gåsø eiendom om leie av 
tidligere lokaler for Frøya blomster i BIO-sentret som den mest ideelle løsningen, en 
vurdering rådmannen støtter. 
Rådmannen ser at det er vanskelig å sette en verdi på det arbeidet Frøya frivilligsentral gjør 
og har planer om å gjøre. Men det er ingen tvil at frivilligheten er en stor ressurs som om det 
koordineres kan utgjøre en «fortjeneste» for Frøya samfunnet som langt overstiger 
husleiekostnadene. Rådmannen stiller seg derfor bak styrets og daglig leders ønske om å leie 
lokaler i sentrum, men ber om at resultatene av flyttingen evalueres etter to års drift på ny 
plass. 
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