
  
 

 

Til :   Bovild Tjønn – kommunalsjef pleie og omsorg 

 Harald R. Waugh – frivillighetskonsulent pleie og omsorg 

 Christine Hylbak Vie – daglig leder Frivilligsentralen 

 Trine Hamre Bendixen - kommunalsjef for kultur - kultursjef  

Morten Skauge – Utvalgsleder Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 

 Per Aukner – Ass.Guvernør – Rotary Region 3  

  

Fra: Roger Hammer - Bærum Vest Rotary Klubb 

 

           NOTAT 

 

Formalisering av samarbeid mellom frivillige og kommunale tjenester 
 

Utgangspunktet er at det foreligger felles utfordringer for et framtidig og godt samarbeid 

mellom frivillige og kommunale tjenester. Det er et gjensidig ønske om at rekrutteringen fra 

frivilligheten er satt i system slik at forutsigbarhet og forventningsavklaring oppnås for begge 

parter.  

 

Det er gjennomført flere møter med Bærum kommune der man har søkt å finne en god måte å 

organisere samhandling mellom Rotary og Bærum kommune, der også samhandling mellom 

de åtte klubbene i Bærum er viktig.  Kommunen har ønsket mer informasjon om hva Rotary 

kan bidra med, likeledes har Rotary ønsket informasjon om hvilke behov for frivillig tjenester 

kommunen har. Kommunen holder på å lage en Portal for Frivilligheten der man kan melde 

inn behov og bidrag. Her har kommunen forespurt om Rotary (betalt) kan bidra med IT 

løsninger for portalen. Det er noe uklart om dette fortsatt er et tema. Rotary følger opp. 

 

Forslag til tiltak 
 

Det er enighet i Rotary om tiltak som følger: 

 Etablere et pilotprosjekt på virksomhetsnivå i kommunen og få igang et samarbeid 

om enkle ting, f.eks. ukentlig kjøring av en eller flere demente. 

 Etablere et samarbeid med to eller flere klubber om aktiviteten/evt. transport-

tjenesten.  En koordinator utpekes.   

 Oppdraget må være konkret 

Parallelt med dette: 

 Få frem en liste over hvilke behov kommunen har 

 Hva er vi gode på?  Hva motiverer våre medlemmer til slik innsats? 

 Hva kan vi gjøre for andre?  Hva kan vi gjøre for å gagne andre? 

 Antall medlemmer i regionen antas å være 25-30 personer som kan tenke seg å delta. 

 Definere nærmere oppgavespesifikasjon i.f.m. utvikling av Portal. 



 

Som avtalt følger liste over hvilke behov Bærum kommune har, samt beskrivelse av 

demensprosjektet:  

 

PLEIE OG OMSORG 

 

Aktuelle sentre: 

 

Capralhaugen boliger med service I + II: 

Gullhaug Bo- og behandlingssenter 

Kolsåshjemmet 

Mariehaven Bo- og behandlingssenter  

Stabekk Bo- og behandlingssenter 

Stabekktunet Bo-og behandlingssenter 

  
Aktuelle tjenester: 

 

Allsang 

Boksirkel  

Damegruppe – vin/sherry og prat 

Fellestrim 

Gå turer 

Herregruppe – øl/mat og samtaler om ting menn interesserer seg for. 

Høytlesing 

Litteraturgruppe 

Quiz 

Spille et instrument  

Steke vafler 

Søndagskafeer 

Ta med beboere ut på tur (i leid buss til et egnet sted) 

Ta med beboer/e på teater, kino og lignende på kveldstid/helger. 

Tur i nærområdet  

Utflukter  

Velværetralla – håndstell/ mini-spa 

Vise filmer(eks youtube) og ITunes i Flerbruksrom for alle eller for mindre grupper 

Være behjelpelige ved større kultur arrangementer 

 

UNGDOMSTJENESTEN  
 
leksehjelp   

"career day" for å inspirere og veilede ungdommer  

 

BOLIG FOR UTVIKLINGSHEMMEDE  
 

Festmedarbeidere 

Bistand til både forarbeid, gjennomføring og etterarbeid når det arrangeres fester for beboere. 

Følgende fester er planlagt for året 2014. 

24/6:Sommerfest (felles),  

31/10: Halloween fest (felles), 

18/12: Grøtfest (hver avdeling) 



 

DEMENS ET PILOTPROSJEKT 

 

Det er behov for transport av demente en gang i uken (onsdager) til møtestedet som er 

Frivilligsentralen i Sandvika. Det defineres et samarbeidsprosjekt mellom Rotary og Bærum 

kommune  (8 klubber) der det utarbeides en avtale som knytter opp nødvendige forutsetninger 

og krav om forutsigbarhet.  

Innledningsvis legges det til rette for at koordinatoren for turene er med på henting og 

tilbakekjøring. Demensrådgiver i kommunen bidrar med faglig påfyll etter sjåførenes behov.  

 

Prosjektbeskrivelse 

 
Mange av deltakerne bor alene, er i begynnelsen av sykdommen, og er med etter eget ønske.  

De hentes fra kl 09:30 og kjøres til Frivilligsentralen. 

Tilbakekjøring er fra kl 14:00. 

Utgangspunktet er fire brukere fra Lommedalen, Haslum, Gjettum og Tanum. 

Hver 14 dag vil Frivilligsentralen legge opp til samtaler om kjøring siste periode. 

Det vil bli gitt opplæring  

Det er avsatt ca. kr. 30 000,- til prosjektet som Rotary kan ”re-sirkulere” til andre humanitære 

formål. 

Tid for gjennomføring er snarest. 

 

Prinsippet om at frivillig innsats skal supplere, og ikke erstatte offentlige tjenester er fast.  

Det er et mål at pilotprosjektet danner grunnlag for formalisering av samarbeid mellom 

Rotary frivillige og kommunale tjenester.  

 

Frivillighet i Bærum kommune representerer et stort utviklingspotensiale. Kommunen utviser 

også et engasjement som skal til for å oppnå overordnede mål. Det er derfor viktig at både 

Bærum kommune og frivilligheten, representert her v/ Rotary i Bærum, etablerer en struktur 

som er tilpasset målet om å forbedre samhandlingen. 

 

 

 

Sandvika, 17. mars  2014 / RH. 

 


