
From: Inger-Lise Lervik 
Sent: Thursday, October 1, 2020 11:46 AM 
To: merete hofstad; Jørn Arild Lie; Ingeborg Johnsrud Dyrnes 
Subject: SV: Frivillighets sentral 

Hei Merete! 

Det er helt klart et behov for en frivillig innsats på mange ulike områder, barn og unge, besøk og 
aktiviteter,  psyke/syke og ensomme.  
Jeg er ganske sikker på at det er behov er koordinerende funksjon. Noen kommuner har helprivate 
frivilligsentraler, andre har delte løsninger mellom private og kommune.  

Jeg er veldig usikker på hvordan brukerutvalget best skal løfte fram dette som et innspill til våre 
politikere- og må nesten spørre våre 2 kommunalsjefer til råd her, de er begge med i sentrale utvalg 
som berører temaet. (Es livsløp- og  ungdomsråd) 

Med vennlig hilsen 
Inger Lise Lervik 
Leder    
Helse- og omsorg 
Smøla kommune 
Mob: 90783615 
inger-lise.lervik@smola.kommune.no 
www.smola.kommune.no 

Fra: merete hofstad <hofstad.merete1@gmail.com>  
Sendt: torsdag 1. oktober 2020 11:29 
Til: Inger-Lise Lervik <inger-lise.lervik@smola.kommune.no> 
Emne: Frivillighets sentral 

Hei igjen Inger Lise. 

Jeg er dessverre ikke kommet lengre med denne henvendelsen enn at jeg kommer med den på 
nytt til deg. 
Har sendt det litt på «høring» for at det skal gå riktig tjenestevei, og om ordlyden er riktig. 
Ble underveis usikker på behovet? 

Har også sett på Brukerutvalgets mandat. Vi er jo egentlig et utvalg som fremlegger behov for 
tiltak til enhetsleder, som igjen tar det videre inn i sitt arbeid. (Har jeg oppfattet det rett da?:) 

Så det å sende et slik forslag ut til mange instanser ble jeg usikker på om er riktig. 
Kan du se på redigert utkast nå, og se på om de som er satt på «kopi» lista blir det som er 
hensiktsmessig adressat ? 
Om du finner innholdet relevant, tar du det videre til Rådmann og eventuelt sammen med 
kultur og livsløp utv. 

Takknemlig for tilbakemelding . 
På forhånd takk. 



Med vennlig hilsen  
Merete Hofstad 
 


