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UTTALELSE IFT KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 

 

Styret i Fauske Frivilligsentral har følgende kommentar til kommunedirektørens forslag til budsjett 

for 2021. 

 

Styret i FFVS savner en konsekvensbeskrivelse og en saklig begrunnelse for nedtrekk av stilling på 

inntil 30% for daglig leder av Fauske Frivilligsentral.  

 

Forslaget om et nedtrekk i stilling vil medføre en svekkelse i muligheten til å koordinere og legge til 

rette for frivillig innsats i lokalmiljøet. Frivillig innsats skal være et supplement til lovpålagte 

tjenester i kommunen og ikke istedenfor. Når terskelen for hva som gir rett til hjelp blir hevet vil 

behovet for bistand på lavterskelnivå øke.  

 

Daglig leder oppgir at hun har ikke bedt om å få gå ned i stilling, og sier at hun i dag jobber en god 

del utover 100% stilling uten å føre det som overtid. Hun oppgir at det er en livsstil og være leder 

av Fauske Frivilligsentral. Det er ikke en 8 – 4 jobb, det er for henne viktig og riktig å være 

tilgengelig og serviceinnstilt til kommunens innbyggere. De får svar om de tar kontakt på kvelder 

eller i helger, hun er tilgjengelig.  

 

Styret opplever en engasjert og dedikert daglig leder som virkelig har hjerte for Fauske kommune 

og innbyggere i alle aldre og våre nye landsmenn. Hun finner løsninger for de som tar kontakt. Hun 

forteller også at hun blir oppringt av pårørende utenfor kommunen, som ber om bistand til sine 

kjære foreldre som fortsatt bor her. Da finner hun kontaktnett her i kommunen som kan bistå de 

eldre som trenger det.  

 

Det har skjedd flere endringer etter at vi fikk ny daglig leder. Det er blant annet et samarbeid på 

tvers av flere avdelinger i kommunen. Fauske Frivilligsentral, Solstua, Tildelingskontoret, 

Frisklivssentralen, forebyggende helsesykepleier for eldre og Eldrerådet hadde mange gode planer 

for flere prosjekter for å forebygge ensomhet og utenforskap. Men Covid19 satte en stopper for alle 

de prosjekt som var i støpeforma. De er utsatt til verden har blitt et tryggere sted for sårbare 

grupper. Men oppstart fordrer også at noen kan være koordinator og kontaktperson både for de som 

trenger bistand og de frivillige. 

 

Et tiltak som også kom ut av det samarbeidet er følgetjeneste innen pleie og omsorg, et tilbud for 

hjemmeboende eldre som trenger følge til lege, butikk, sykehus eller annen spesialist. 

Hjemmesykepleien eller Buen tar kontakt og følge koordineres. Da unngår de at helsearbeidere må 

bruke sin dyrebare arbeidstid til å følge eldre. Det er et tilbud som er brukt flere ganger pr måned. 

Frivillig bistår Frisklivssentralen i Coronaregistrering i gå-trening i SKS Arena.  

https://fauske.frivilligsentral.no/
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Det er også etablert et samarbeid som kalles «På tvers». Det er et samarbeid med Røde Kors, 

Ungdommens hus og forebyggende prosjektstilling i rus og psykisk helsetjeneste. Det ledet blant 

annet til en forlengelse av Aktiv sommer, og muliggjorde aktiv høstferie for barn og unge.  

 

Det er også et samarbeid med Røde Kors, Biblioteket, valgfaget Innsats for andre ved 9. trinn 

Vestmyra og FFVS om å arrangere Språk kafé på biblioteket.  

 

Røde Kors har midler og de ansatte i kommunen har nettverket som skal til for å rekruttere barn, 

unge og minoritets familier, samt at de bistår i gjennomføring til flere ulike prosjekt som Røde Kors 

har fått midler til.  

 

Styret har registret at sittende posisjon har foreslått å beholde 150 000, - til Aktiv sommer, og det er 

jo bra i et perspektiv. Men Fauske Frivilligsentral har muligheten og kommer til å søke bufdir om 

midler til aktiviteter for barn og unge. I forlengelsen av det mener styret at det vil være mer 

hensiktsmessig å fortsatt beholde 100 % stilling til daglig leder og heller søke eksterne midler for å 

kunne tilby aktiviteter. Med en reduksjon i stilling vil det bety mindre mulighet for å administrere 

og utføre aktiviteter både for barn, unge og eldre i kommunen. 

 

Vår daglige leder er kreativ og løsning fokusert, i forslaget fra henne var det tatt ned 65 000, - i drift 

for 2021. Administrasjonen mener det ikke var nok og har valgt å foreslå et nedtrekk i 

stillingsprosent også. Dette er bare styreleder muntlig informert om. Styret føler ikke at 

retningslinjer for FFVS er fulgt i denne prosessen. Konsekvens er svekket mulighet for 

koordinering, noe som vil medføre et lavere aktivitetsnivå på Fauske Frivilligsentral, som igjen vil 

få negative ringvirkninger for forebyggende arbeid for både unge og eldre i kommunen.  

 

Det var en fullspekket virksomhetsplan som ble presentert styret på siste styremøte. Den ivaretar 

forebyggende arbeid på ulike nivå og til alle aldersgrupper. Slik styret ser det så er det mye 

forebyggende folkehelsearbeid som blir tilrettelagt og utført gjennom daglig leders engasjement og 

hennes evne til å sette ting ut i livet. Stillingen bidrar til en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.  

 

For 2020 utgjorde summen fra staten 427 000,- som en del av rammetilskuddet til de kommuner 

som har frivilligsentral. For 2021 blir det gjeninnført øremerkede midler til de kommuner som har 

Frivilligsentraler, og med det fokuset som både regjering, storting og ulike partiprogram har på 

frivillig innsats så går vi ut fra at dette beløpet ikke vil bli lavere enn årets summ. Det er ikke klart 

hva kommunene får i øremerkede tilskudd, det finnes muligheter for å søke eksterne midler til 

aktivitet  

 

Kommunedirektøren har heller nevnt eller tatt inn i sine vurderinger og sett på muligheten for å 

flytte Fauske Frivilligsentral til eid bygg. For eksempel til ledig lokale ved Teletunet. Det ville 

medføre en  
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besparelse på driftsutgifter - husleie på i underkant av 60 000, - og siden de avdelinger som holder 

hus i kommunalt eide bygg ikke får renholds utgifter vil det også bli en besparelse på 22 000, -. 

Altså en besparelse på over 80 000,-  

 

Styret i Fauske Frivilligsentral ber posisjon og opposisjon om å se nytteverdien og synergieffekten 

av å ha en 100% stilling ved FFVS. Summen som er tenkt spart er lav sett ift konsekvensen av 

nedgang i koordineringstid. 

 

Vedlegg: 

- Retningslinjer for Fauske Frivilligsentral  

- Virksomhetsplan for 2021 
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