Nettside for frivillighet og innbyggersamarbeid
Bærum kommune har en ny nettside for frivilighet og innbyggersamarbeid. Siden gir en oversikt over frivillige organisasjoner, tilskuddsordninger, kontaktpersoner og nyttige lenker for frivilligheten i Bærum.
Nyby
Bærum kommune fornyet innovasjonsavtalen med Nyby i 2019. Nyby er en digital plattform gjør det mulig for kommunen og organisasjoner å mobilisere ledige ressurspersoner til viktige oppgaver. Det jobbes nå med å teste og tilpasse løsningen til aktuelle tjenester i Bærum som f.eks. Dønski bo- og behandlingssenter og Marie P nærmiljøsenter.

Innbyggerpanel
Bærum kommune har vervet innbyggere til et Innbyggerpanel i 2019.
Panelet vil bli invitert til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og kommunens tjenester.
Med innbyggerpanelet ønsker kommunen å prøve ut nye former for innbyggersamarbeid slik
at innbyggernes synspunkter om eget liv i kommunen kommer bedre frem.

Innbyggerutvalget i Skytterdalen
Innbyggerutvalget i Skytterdalen ble etablert høsten 2018.
Utvalget er et rådgivende organ og sentralt bindeledd mellom kommunen og lokalsamfunnet i Skytterdalen.
Innbyggerutvalget har følgende sammensetning: fire folkevalgte (to fra posisjonen og to fra opposisjonen,) en representant fra kommunal administrasjon
og fem innbyggere/lokale aktører fra Skytterdalen. Hensikten med et innbyggerutvalg er å avdekke hvorvidt ordningen kan gi ny kunnskap og innsikt i
samarbeid med og involvering av innbyggerne, og at innbyggerutvalget skal bidra til å utvikle lokalsamfunnet.

Prosjekt lokalsamfunn + kommune
Rådmannen har ønsket å prøve ut et opplegg med møter med lokalsamfunnene hvor kommunen som helhet og på tvers av sektorene møter lokalsamfunn
representert ved engasjerte innbyggere, lag, organisasjoner og velforeninger. Det har vært gjennomført møter på Rykkinn (høsten 2018) og Østerås (våren 2019). Forberedelsene til møtene har vært grundige med intervjuer av representanter for lokalmiljøet for å sikre at temaene er tilstrekkelig identifisert
og konkretisert slik at kommunen og lokalsamfunnet kan finne løsninger eller grep sammen.

Rykkinn
Kommunen og lokalsamfunnet på Rykkinn møttes i oktober 2018 og temaene var;
- Hvordan fremsnakke Rykkinn og gjøre kjent områdets kvaliteteter?
- Presentasjon av den nye frivilligsentalen
- Hvordan er det å være ung på Rykkinn?

Representanter for lokale frivillige organisasjoner og kommunale instanser deltok i møtet. Det var enighet om at et felles prosjekt lokalmiljø+ kommune
ble en feiring av Rykkinn 50 år i 2019. I oppfølgingen av møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe og arrangert en workshop for lokalmiljøet og representanter fra kommunen. Erfaringen så langt i dette arbeidet er at det å etablere en arena for samskaping lokalsamfunn+ kommune har vært nytt og uvant for
den lokale arbeidsgruppen. Det å involvere og forholde seg til kommunen som en samarbeidspartner avhenger av gode relasjoner og ressurser for gjennomføring. Arrangementet ble gjennomført med stor suksess i uke 21

Østerås
Lokalsamfunn+ kommune møte ble avholdt i april på Østerås og hadde et godt oppmøte fra lokale organisasjoner med stort engasjement for lokalmiljøet.
Kommunen var godt representert og kunne svare ut spørsmål fra organisasjonene om ulike tema som skolegrenser og veibelysning. Temaet for møtet var:
- Østerås-samfunnet, styrker, utfordringer og muligheter
Innledere var representanter fra FAU på Østerås skole, Eiksmarka sanitetsforening, Østerås kirke og elever fra Østerås skole.

Et aktuelt samarbeidsprosjekt lokalmiljø+kommune er å sørge for en møteplass for seniorer på Østerås var det enighet om i møtet.
Høsten 2019 starter et «Skravlekopp» prosjekt på Østerås senter.
Alle som deltok på møtet er blitt invitert til å være med i en arbeidsgruppe
for prosjektet og flere ønsker å delta.

Fornebu
Det planlegges et lokalsamfunn+ kommune møte på Fornebu i løpet av 2019.

Bærum velforening
Bærum kommune har et godt etablert samarbeid med Bærum Velforbund Kommunens administrasjon har faste møter med Bærum velforbund. I 2019
innledet partene et særskilt samarbeid om «SmartBike Bærum» - korttidsutlån av elsykler.
Frivillighetsmidler
Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Formålet med tilskuddet er å motivere til utvikling av frivillighet i og utenfor kommunale tjenester, og skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode.

Frivilligkonferansen 2019
I mars 2019 ble den første Frivilligkonferansen i Bærum kommune arrangert i Bærum Kulturhus. Organisasjoner i Bærum og omegn ble invitert og det
var 250+ påmeldte til konferansen som hadde som tema: Uten frivillighet stopper Bærum. Programmet var en blanding av det lokale representert ved
kommunens tre frivilligsentraler og det nasjonale representert ved innlegg fra Frivillighet Norge, frivillig.no, Røde Kors og Skravlekopp. Evalueringene
fra deltakerne var overveiende positive og vi mottok gode forslag til fremtidige konferanser.

Frivilligsentralene
Bærum kommune har tre frivilligsentraler.
De er tilpasset nærmiljøets behov og muligheter og er svært forskjellige i sin drift.
Alle sentralene opplever en økt pågang av frivillige, og aktiviteten er økende.

Bærum Frivilligsentral har flyttet inn i eget hus i Løkkehaven i Sandvika og etablerer et Frivillighetens hus. De skal utvide sitt samarbeid med frivillige
organisasjoner i kommunen om flere aktiviteter, og vil gi organisasjonene en mulighet for møtelokaler. Sentralens nedslagsfelt er hele Bærum; en-til-tjenester i tillegg til daglige aktiviteter som eksempelvis; internasjonalt kor i samarbeid med Villa Walle, advokatvakt, eksamensrettet norskkurs, stavganggruppe, turgruppe for mennesker med demens og språkkafe. Bærum frivilligsentral arrangerer i tillegg Frivillighetsprisen og julaften i Rådhuset.

Rykkinn Frivilligsentral ble etablert i 2018 og er lokalisert på Rykkinn Grendesenter. Sentralen er i startfasen med å etablere et tilbud til lokalmiljøet med
forskjellige aktiviteter i samarbeid med biblioteket, seniorsenteret og lokale organisasjoner. Frivilligsentralen har et særskilt fokus på integreringsaktiviteter som språkkafe og kurs i ernæring for minoritetskvinner I 2019 har sentralen ledet arbeidet med Rykkinn områdets 50 års jubileum, et samarbeidsprosjekt med kommunen.
Fornebupiloten frivilligsentral er i sitt andre driftsår, og er allerede godt etablert som møteplass for nærmiljøet. Fornebupiloten er en aktiv fødselshjelper,
og har bidratt til at et ressurssterkt miljø har etablert aktiviteter for alle generasjoner. Bl. annet er det etablert: Torsdagsporten talkshow, Senioruniversitet,
turgruppe, pappagruppe, etter skoletid tilbud for 4.-5. klasse, samarbeid med Husfliden om barneaktiviteter. Fornebupiloten har en sentral rolle i de årlige
Fornebudagene

Sandvika Byfest
Byfesten samler årlig et mangfold av kommunens frivillige organisasjoner til en mønstring hvor de får en arena for å synliggjøre sine organisasjonens aktiviteter og ikke minst bidrar gjennom frivillig innsats til at Byfesten kan realiseres.

HUMSOS
Et nettverk som skal være et samordningsorgan for å samle alle de frivillige og sosiale organisasjoner i Bærum. Forumet skal fungere som et talerør mellom de deltagende organisasjoner, og med kommunen. HUMSOS ledes av en arbeidsgruppe som består av representanter fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Bærum frivilligsentral og kommunens frivilligkoordinator (Helse og sosial). Kommunen ønsker å invitere organisasjonen Frivillighet Norge og
HUMSOS til et samarbeid for å øke de lokale frivillige organisasjonenes kunnskap om forskjellige tema (eksempel rekruttering, tilskuddsordninger, drift
av organisasjon).

Samskapningsprosesser for eldre
Bærum kommune deltok i et forskningsprosjekt i regi av NIBR (By- og regionsforskningsinstituttet, Oslo Met) i 2018 som omhandlet utprøving av metoder for samskapning og medvirkning blant eldre. Ulike metoder ble testet ut i samarbeid med deltagere på Østerås seniorsenter. Hovedtema var hvordan
skape helsefremmende lokalsamfunn.

Målrettet naboskapsarbeid i kommunale boligprosjekter
Helse og Sosial har utarbeidet en dreiebok for informasjon, dialog og involvering med tanke på naboskapsarbeid. En plattform for håndtering av kommunale byggeprosjekter som kan skape utrygghet og usikkerhet for naboene - hvem skal flytte hit til oss? Bakgrunnen var at kommunens administrasjon
møtte motstand fra velforeninger og enkeltpersoner og høstet kritikk fra lokale politiske tillitsvalgte i arbeidet med planlegging og bygging av kommunale utleieboliger. Mostanden var særlig stor mot prosjekt som rettet seg mot leietakere med stort rusmisbruk.

Bibliotek
Språkkafe på bibliotekene på Bekkestua og Rykkinn, tett samarbeid med frivillige som leder samtalene
Leseombud, frivillige som leser for eldre på institusjoner (bo- og behandlingssenter osv.)
Enkelte arrangementer, f.eks. Fotografiets dag, i samarbeid med frivillige i Bærum biblioteks venner
Prosjekt «Bidra, dele, lære, møtes» i samarbeid med Høvik biblioteks venner. Dette er et frivillighetsprosjekt knyttet til Bærum bibliotek Høvik
Pleie og omsorg
Pleie og omsorg samarbeider med Røde Kors om besøkstjenester og aktiviteter på Bærum kommunens Bo og behandlingssentre og Omsorgsboliger. I tillegg er det et godt samarbeid med klubbene Lions, Rotary og Civitan som alle er med og bidrar med aktiviteter og transporttjenester.
Pleie og omsorg arrangerer også kulturarrangement som Strandfestivalen, filmvisninger, vinteraktivitetsdag, konserter, og turer til Sæteren gård. Frivillige
er viktige samarbeidspartnere i gjennomføringen av disse arrangementene
Samarbeid med Bærum kommunes veteraner
Bærum kommune vedtok i 2019 en egen veteranplan og har innledet et godt samarbeid med veteranorganisasjonene i kommunen. Som et eksempel på
samarbeid vil skoleadministrasjonen og veteranorganisasjonene samarbeide om deltakelse fra veteraner på skolenes markering av FN-dagen.

Samarbeid med kommunens næringsliv – bedriftsfrivillighet
Næringslivets samfunnsansvar kan defineres som bedriftenes integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på frivillig basis, utover å
overholde eksisterende lover og regler. Det å sikre bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet bidrar til bærekraftig vekst i bedriften. Det er lang tradisjon i
Bærums næringsliv med velvillig å stille opp og bidra med personell og ressurser til samfunnsnyttige prosjekter i kommunen. Gjennom denne innsatsen
blir bedriften blir en verdifull medspiller og bidragsyter i sitt nærmiljø.
Gjennom de siste årene er bedriftsfrivilligheten i kommune forsterket ved at mange internasjonale virksomheter har etablert seg i kommunen. De internasjonale bedriftene bidrar med en bedriftskultur hvor corporate volunteering er en del av bedriftens CSR arbeid (Corporate Social Responsibility; en samlebetegnelse for samfunnsansvar).
Eksempel på bedriftsfrivilighet i Bærum kommune
AbbVie-ansatte med på å arrangere en aktivitetsdag for brukere og beboere på Emma Hjort, i Bærum kommune der AbbVie holder til.
Fremover ønsker kommunen å ha fokus på hvordan næringslivet og kommunen kan samarbeide om bedriftsfrivillighet for å øke innsatsen.

Eksempler på frivillige ressurser i skole
Skole
Besteforeldre som er «friminuttsvoksne» i storefri hver dag.
Husflidsdyktige damer som deltar i kunst og håndverk eksempelvis når elevene skal lære seg å strikke
Foreldre for vennskap som lager ulike sosiale arrangement for hele skolen i et fast årshjul.
Leksehjelpere som kommer fast til skolen hver uke etter skoletid og Røde Kors tilbyr også leksehjelp på Røde Kors huset i Sandvika.
Matlagingskurs for elevene utenfor skoletiden, drevet av Bondekvinnelaget, finansiert av Folkehelsemidler.
Vøyenenga ungdomsskole samarbeider med Sandvika Basket om fysisk aktivitet på SFO for 2.-4.trinn og for 5. trinn, og tilbyr fysisk aktivitet/ball lek for
elever på 2.-4. trinn i SFO-tiden tre ganger i uken.
Bærumsskolen samarbeider med Simulaskolen hvor studenter bistår Bærumskolen som mentorer. Skoleprosjektet har som hovedmålsetting at det skal
skal bidra til økt interesse for og fokus på realfag

