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Virksomhetsplan for stiftelsen Tromøy frivilligsentral 2021 
 
Denne virksomhetsplanen vil oppdateres hvert år og være tilgjengelig på våre hjemmesider. Virksom-
hetsplanen inneholder en oversikt over hvem vi er og hvordan vi er organisert, resultater fra foregå-
ende år og planer framover. Planen er vårt viktigste styringsdokument. På hjemmesidene finner du 
også utfyllende informasjon om oss, om prosjektene og om pågående aktiviteter i frivilligsamfunnet på 
Tromøya.  
 
Formål:  
Tromøy frivilligsentral ble stiftet 10. april 2018 og har som formål å arbeide for å realisere følgende 
visjon:  
 

«Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på 
Tromøy, som folk er stolte av og trives i». 

 
Dette skal stiftelsen arbeide for ved å:  
 

 være et kompetanse- og servicesenter for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige 

 bidra til åpne og inkluderende møteplasser  

 være et bindeledd og en aktør som understøtter samarbeid og samskapelse i lokalsamfunnet 
 

 
 
FNs bærekraftsmål 
 

 
FNs bærekraftsmål er med oss i alt vi gjør. Tromøy frivilligsentral har valgt å fokusere spesielt på 
 

 Bærekraftsmål 16, «Fred og rettferdighet», der de gode og åpne prosessene fremmes 

 Bærekraftsmål 17, «Samarbeid for å nå målene» som fremmer samarbeid som en forutsetning 
for å lykkes  

 Bærekraftsmål 10, «Mindre ulikhet», ved å engasjere og inkludere hele lokalsamfunnet, slik at 
alle som har lyst får mulighet for deltagelse  

 Bærekraftsmål 11, «Bærekraftige byer og samfunn», for blant annet å arbeide for et bedre 
kollektivtilbud på øya, løfte frem Tromøys historie, naturområder og kulturlandskap, samt 
styrke evnen til å håndtere katastrofer 
 
 

Gjennom alt det flotte engasjementet som er på Tromøy, bidrar vi alle lokalt til å støtte opp om FNs 
bærekraftsmål globalt.  
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Om Tromøy Frivilligsentral 
Tromøy frivilligsentral er en av fire frivilligsentraler i Arendal kommune og en av totalt 467 frivilligsen-
traler i Norge i dag. For 2021 mottar vi 444 000 i driftsstøtte fra staten og 250 000 fra Arendal kom-
mune. Driftsstøtten til frivilligsentralene har økt de siste årene.  
 
Det er bred politisk enighet i Norge om betydningen av frivillig arbeid. I Stortingsmeldingen «Frivillig-
heta – sterk, sjølvstendig, mangfoldig» definerer regjeringen (Meld. St. 10 (2018-2019) politikken på 
dette området:  
 
«Det er eit overordna frivilligheitspolitisk mål å auke deltakinga i frivillige organisasjonar og frivillig ar-
beid. Fordi høg frivillig deltaking er avgjerande for den tilliten vi har i samfunnet vårt. Fordi deltaking i 
frivillig aktivitet hindrar utanforskap og fremjar inkludering. Fordi organisasjonane er dei beste skulane 
i demokrati. Fordi frivillige organisasjonar avdekkjer behov og finn nye løysingar. Fordi frivillig innsats 
er ein heilt avgjerande del av den norske beredskapsmodellen. Fordi frivillig inn-sats bidreg til å sikre 
den felles kulturarven vår. Fordi frivillig innsats er viktig for å sikre folkehelsa».  
 
Regjeringen har fire mål for frivillighetspolitikken som Tromøy frivilligsentral støtter opp om:  
 
1. Bred deltakelse: Frivillig innsats er en kilde til fellesskap, demokratiutøvelse og kompetanse.  

Regjeringen vil at denne kilden skal være tilgjengelig for alle, uansett kjønn, etnisitet, funk-
sjonsnivå og interessefelt.  

2. En sterk og uavhengig sektor: Regjeringen vil legge til rette for en sterk og uavhengig sektor 
som vokser nedenfra. Det innebærer blant annet å styrke de brede støtteordningene og ha 
klare og tydelige kriterier for tilskudd.  

3. Forenklingsreform: Det skal være enkelt for frivilligheten å søke, ta imot og rapportere på  
offentlig støtte.  

4. En samordnet frivillighetspolitikk: Et godt samspill mellom offentlige myndigheter skal bygge 
opp under frivillig aktivitet.   

 
Som en offentlig finansiert organisasjon etterleves også statens og kommunens praksis når det gjelder 
offentlighet, reisesatser, føringer for klima og miljø, ansettelser m.v. 
 
 
Styre og organisasjon 
Du finner stiftelsesdokument og vedtekter på våre hjemmesider www.tromoy.frivilligsentral.no  
 
Stiftelsen Tromøy frivilligsentral hadde i 2020 et styre med fem medlemmer og to varamedlemmer. 
Styret er stiftelsens øverste organ og medlemmene velges for to år av gangen. Det ble i 2020 avholdt 
10 styremøter. Ved inngangen til 2021 bestod styret av følgende representanter:  
 
Styreleder   Ellen Knudsen (2019) 
Nestledere   Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus, kommunens representant (2019)  
Styremedlem  Wenche Lisbeth Gran (2019) 
Styremedlem  Elisabeth Nærestad (2019) 
Styremedlem   Tore Abrahamsen (2020) 
Styremedlem  Liv Evelyn Lindal (2020) 
Styremedlem  Vibeke Hasselø (2020)  
Varamedlem  Trond Atle Skarring (2020) 
 
 

http://www.tromoy.frivilligsentral.no/
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Årsmøtet, der alle med interesse for Tromøy er velkomne, velger styret. Ut over dette er Årsmøtet et 
rådgivende organ for stiftelsen. 
 
Stiftelsens årsmøte 2021 ble avholdt i mai og følgende nytt styre ble valgt inn:  
 
Styreleder Torgunn Myklebust (2021) 
Nestleder Renate Rosvold (2021) 
Styremedlem  Vibeke Hasselø (2020) 
Styremedlem  Liv. E. Lindal (2020) 
Styremedlem Per Christian Bekkvik (2021) 
Styremedlem Tina Schoolmeester (2021) 
Styremedlem  Helene Forså Lien (2021) 
Styremedlem Renate Rosvold (2021) 
Styremedlem Thore K. Karlsen, kommunens representant (2021) 
 
 
 
Marius Nordheim Rasmussen var daglig leder i 2020. Fra januar 2021 kom Ellen Dale tilbake som dag-
lig leder, etter to års permisjon som prosjektleder.   
 
Frivilligsentralen deltar i følgende nettverk:   

 Lag, foreninger, organisasjoner, menigheten og institusjoner på Tromøya 

 Arendal kommune og offentlige institusjoner på Tromøy 

 Lederforum Arendals frivilligsentraler, nettverk for frivilligsentraler Agder og Norges frivillig-
sentraler  

 Med hjerte for Arendal 

 Forskningsnettverket MEDSAM 
 
I tillegg oppdatere frivilligsentralen seg om saker knyttet til samfunnstrender og frivillighet fra blant 
annet stat, fylke, KS, Frivillighet Norge, som er aktuelt innen de områder stiftelsens virksomhet fokuse-
rer på. 
 
Tromøy frivilligsentral har en felles samarbeidsavtale med Arendal kommune og de andre frivillig-
sentralene, som blant annet forplikter kommunen til å involvere frivilligsentralen i relevante prosesser 
som angår Tromøy. Samarbeidsavtalen forplikter frivilligsentralen til å være en aktiv og positiv støtte-
spiller til kommunens planer og strategier. Vårt utgangspunkt for innsats, er likevel å realisere ønsker 
fra de som bor på Tromøy, slik at vi sammen bidrar til en positiv samfunnsutvikling.  
 
Tromøy frivilligsentral er forankret til kultur enheten i kommunen. Vår kontaktperson er Linda Sætra, 
enhetsleder kultur. Sammen med de tre andre frivilligsentralene i Arendal har vi to faste samarbeids-
møter i året med Arendal Kommune.  
 
Et prioritert område for Arendal kommune i 2021 er en økt innsats for barn og unges oppvekstsvilkår. 
Dette sammenfaller med de mange innspill Tromøy frivilligsentral har fått fra folk som bor på Tromøy, 
og vil derfor være et prioritert arbeidsområde for stiftelsens virksomhet fremover.  
 
Tromøy Frivilligsentral har ansvaret for to store prosjekter: Aktivitetsforum og Fritidsforum. Aktivitets-
forum er finansiert av Helsedirektoratet, og Fritidsforum av Bufdir (barne- ungdoms- og familiedirekto-
ratet. Begge prosjektene er nærmere omtalt under.  
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I løpet av de tre årene Tromøy frivilligsentral har eksistert som egen stiftelse, har vi oppnådd å få en 
samlet prosjektstøtte på ca 4,4 millioner til frivilligarbeidet på Tromøya, i tillegg til økt driftsstøtte. Vi 
er prosjektorientert og bestreber oss på å være en god støtte for alle som ønsker å gjennomføre både 
små og store prosjekter.  
 
 
Forskning 
Frivillig innsats kan ta mange former og de norske frivilligsentralene er i rivende utvikling som et godt 
instrument for å fremme frivillig innsats. Tromøy Frivilligsentral verdsetter følgeforskning av større 
prosjekter som kan dokumentere frivillig innsats og dets mange former.  
 
Forskningsinstituttet NORCE deltar i prosjekt Aktivitetsforum med følgeforskning som dokumenterer 
utviklingen av prosjektet. Seniorforsker Eugene Guribye har spilt en viktig rolle som rådgiver for både 
prosjektleder og ande deltakere. Han har bidratt med metoder, erfaringer og resultater fra frivillig ar-
beid andre steder, og dermed høynet kvaliteten for prosjektets utvikling. Vår erfaring er at det er nyt-
tig å ha med en følgeforsker som ser prosessene i prosjektet utenfra, fra "nøytral grunn", uten å være 
en del av lokal historie/kultur og enkeltgrupperinger.  
 
Tromøy frivilligsentral er utvalgt som pilot i MEDSAM (Modeller for medborgersamskaping). MEDSAM 
er et større, internasjonalt forskningsprosjekt ledet av NORCE og finansiert av Forskningsrådet.  Sju 
nordiske kommuner, fem forskningsmiljøer og Norges Frivilligsentraler inngår i samarbeidet. Dette 
prosjektet skal resultere i en forskningsrapport om samskaping som modell og verktøy mellom det of-
fentlige og det sivile samfunn, der frivilligsentraler spiller en aktiv rolle. Her håper vi på skryt av vårt 
arbeid som en god modell! 
 
Vi skjerper oss når vi har forskningsøyne rettet mot oss, og det gir inspirasjon til å gjøre vårt beste for 
en positiv samfunnsutvikling på Tromøy. 
 
 
 

Resultater 2020  
Året 2020 startet godt, med stor tro på mye spennende og inspirerende aktivitet, både gjennom frivil-
ligsentralens egne aktiviteter, som også gjennom de to store prosjektene.  
 
I forkant av 12. mars hadde frivilligsentralen gode innledende/oppstartsmøter/folkemøter med blant 
annet:  

 Gjerstadvannets venner, som var klare for nye turstier straks snøen forsvant,  

 Oppstartsmøte med de mange frivillige som i mange år ukentlig har møtt opp på Færvik Bo og 
Omsorgssenter for å steke vafler til beboerne.  

 Temamøte Kyststien på Tromøy, i samarbeid med Friluftsrådet Sør og Arendal kommune, som 
var åpent men inviterte grunneiere spesielt 

 Historielaget, med tanke på å etablere historiske turstier 

 Nettverksmøter med de andre frivilligsentralene i Arendal og på Agder, Sør, samt Med Hjerte 
For Arendal 

 Ulike arbeidsgrupper og ressursgrupper tilknyttet aktivitet gjennom prosjektene Aktivitetsfo-
rum og fritidsforum, som er mer utfyllende beskrevet i prosjektenes årsrapporter 

 
Dette påbegynte arbeidet ble brått satt på vent, og virksomheten måtte endre/tilpasse arbeidsform og 
planer. Likevel, tross koronapandemien, ser Tromøy frivilligsentral tilbake på et innholdsrikt år, der 
grunnlaget for videre innsats for engasjementet på øya er blitt lagt, mye gjennom oppfølging av de to 
store prosjektene Aktivitetsforum og Fritidsforum.  
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Følgende har Tromøy frivilligsentral vært aktivt med på i løpet av 2020, etter 12. mars:  
 
Nettverk og kompetanseheving 
De siste årene har de fire frivilligsentralene i Arendal hatt et tett samarbeid for å utarbeide en bedre 
forståelse for potensialet som ligger i å være et koordinerende ledd i de ulike nærområdene. Denne 
koordinerende rollen utløser frivillig engasjement og handling på frivillighetens premisser. Dette er et 
pågående samarbeid. Vi vektlegger å bruke forskning om frivillighet til grunn i vår arbeid, i tillegg til at 
vi utveksler og bygger på egne erfaringer. 
 

 Tromøy frivilligsentral har deltatt på 8 arbeidsmøter med de tre andre frivilligsentralene i 
Arendal, i tillegg til 3 nettverksmøter med daglige ledere for frivilligsentraler i Agder  

 
Frivilligsentralene i Arendal har en god dialog med Arendal kommune. Ønsket om å få en bedre forstå-
else for hva vi vil at frivilligsentralene skal være, og hvordan kommune og frivilligsentraler kan finne 
felles mål og samarbeide om løsninger, har bidratt til en arbeidsprosess med blant annet Eugene Gu-
ribye (NORCE), Lisbeth Iversen(MHFA), Vanja Grut (bystyrerepresentant og leder for komité samfunns-
utvikling), Anne Cathrine Haugland (Enhetsleder Kultur, infrastruktur og utvikling, Arendal kommune), 
Linda Sætra, Leder for kulturenheten, Arendal kommune) sammen med daglig leder og styreleder fra 
hver frivilligsentral.  
 

 Tromøy frivilligsentral har vært på de to arbeidsmøtene som er blitt arrangert i 2020, og vil 
følge prosessen videre i 2021 

 Styret for Tromøy frivilligsentral inviterte Eugene Guribye, forskningssjef NORCE, til å presen-
tere nyere forskning om frivilligsentralene rolle i Norge, som grunnlag for et arbeidsmøte i 
oppstarten av høstens innsats.  

 
Troen på samskaping som metode for økt engasjement, er blitt forsterket gjennom seminar og møter 
knyttet til forskningsprosjektet MEDSAM, der ulike erfaringer og eksempler fra samarbeidspartnerne 
blir presentert og drøftet.  
 

 Tromøy frivilligsentral har deltatt på tre digitale seminar i nettverket MEDSAM, der erfaringer 
fra Tromøy knyttet til bred deltagelse gjennom folkemøter og arbeidet med å få et bedre kol-
lektivtransporttilbud på øya ble løftet fram.  

 En viktig konklusjon fra samskapingsprosessene, er at ingen områder er for store dersom det 
bygger på engasjement. Vi ble også oppfordret til å fortsette arbeidet med å få et bedre kol-
lektivtransporttilbud på øya.  
 
 

Aktivitet/møteplasser 
 

 Tromøy frivilligsentral inviterte frivilligheten til ukentlige digitale møterom for Tromøy raskt 
etter at Norge stoppet opp og frem til en ny hverdag begynte å normalisere seg. I det digitale 
møterommet for Tromøy ble vi oppdatert om hva som ble gjort og hva som kunne gjøres in-
nenfor de gitte begrensinger til enhver tid for sosial aktivitet på øya. Muligheter og begren-
singer ble belyst fra flere sider, og mange gode initiativ ble heiet frem, fra de små hverdagslige 
til de kreative digitale løsninger. Det gjorde godt å snakke sammen, selv om frustrasjonen var 
stor over alt det som ikke kunne gjøres.  
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 Tromøy frivilligsentral bidro i samarbeidet med kommunen, om å benytte den digitale platt-
formen Friskus for å kartlegge behov og rekruttere frivillige som ønsket å gjøre en innsats in-
nenfor restriksjonene gjennom våren.  

 Tromøy frivilligsentral bidro sammen med Tromøy fritidsforum i arbeidet med å tilby båtfører-
kurs for ungdom. 

 Tromøy frivilligsentral arrangerte to rideleirer i samarbeid med Wannado hesteopplevelser, 
finansiert av Gjensidigestiftelsen tilskuddsordning «Sommeropplevelser for barn og unge»  

 Tromøy frivilligsentral har bidratt i aktiviteter organisert av Tromøy fritidsforum, som fikk en 
ekstra utfordring med å rekruttere frivillige under pandemien i tillegg til at tilbudet måtte inn-
deles i kohorter. 

 
 
 
Prosjekt Tromøy aktivitetsforum 

 
Tromøy Aktivitetsforum er et prosjekt finansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning «Aktivitetstil-
tak for å motvirke ensomhet og passivitet». Ellen Dale var prosjektleder frem til oktober 2020, da hun 
ble sykmeldt. Kristoffer Lyngvi-Østerhus tok over ansvaret og fungerte som prosjektleder ut året. Se-
niorforsker ved NORCE Eugene Guriby er engasjert som følgeforsker.  
 
Prosjektet skal bidra til å skape gode modeller for et inkluderende og engasjerende nærmiljø, der det 
er rom for alle gjennom å legge til rette for følgende:  
 

• alle som ønsker å være med og bidra, får muligheten 
• kontakt og ressursutnyttelse på tvers av generasjoner 
• all relevant kompetanse blir lyttet til og benyttet 
• samarbeid og samskaping står i fokus 
• relevant kunnskap blir trukket inn 

 
Målgruppen for prosjektet er fortrinnsvis eldre, men arbeidet for eldre utføres gjerne på tvers av ge-
nerasjoner.  
 
Prosjekt aktivitetsforum ble innvilget støtte for 2 år, 2019 – 2020 med et totalbeløp for perioden på kr 
2 020 000,-. Tilskuddet inkluderer også støtte til følgeforskning. Grunnet koronasituasjonen, som har 
gitt begrensinger knyttet til konkrete tiltak, er prosjektperioden utvidet for også å gjelde 2021 innen-
for samme tilskuddsramme.  
 
Prosjektet har resultert i en samskapingsstruktur som inkluderer folkemøter og digitale møterom, som 
legger grunnlag for aktivitet. De ønsker og behov som fremkommer, følges opp av arbeidsgrupper satt 
sammen av menneskers fra ulike interesseområder, med den hensikt å se hvordan ønsker og behov 
kan imøtekommes og munne ut i konkret aktivitet/tiltak.  
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Modell for samskapingsstrukturen: 

 
 
 
 
Koronapandemien har satt begrensinger for aktiviteter, men digitale møteplasser er blitt etablert og 
følgende arbeidsgrupper er blitt startet opp:  
 

 Kollektivtransport  

 Historiske stier og steder 

 Kultur 
 

 
 

Prosjekt Tromøy Fritidsforum.  
 
Prosjekt Tromøy fritidsforum er finansiert av Bufdirs (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) til-
skuddsordning «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser». Formålet med pro-
sjektet er å utvikle et helhetlig fritidstilbud for barn og unge rett etter skoletid, der positive erfaringer 
dokumentert gjennom forskning og erfaring vil ligge til grunn for valg av aktivitet. Vibeke Dehli er an-
satt som prosjektleder.  
 
Det ble innvilget støtte for 3 år, med et totalbeløp for hele perioden på kr 1 560 000,-. Prosjektet eies 
av Tromøy fritidsklubb, mens Tromøy frivilligsentral har ansvaret for oppfølging. Prosjektet løper til 
mars 2022.  
 
Pandemien har ført til en mer krevende oppgave for prosjektleder, men hun har likevel evnet å utar-
beide et imponerende tilbud rett etter skolen.  
 

 
Kommentar til aktivitetene i 2020 
2020 ble annerledesåret, der vi alle brått måtte tilpasse oss en ny hverdag, med uvirkelige nyheter 
som det tok tid å ta inn over seg. Vi måtte skape en ny hverdag, som etter hvert ble den nye normalen, 
og som har krevd en dugnadsånd på en helt annerledes måte.  
 



8 
 

Tenker vi i dag tilbake på den første tiden etter nedstengningen, så er det faktisk også med litt gode 
tanker. For, gjennom det digitale møterommet Tromøy frivilligsentral inviterte til, ble det så synlig, all 
den kreativiteten og omtanken som de ulike lag, foreninger, organisasjoner, menigheten og skolene 
gjorde for sine. Vi ble mer oppmerksomme på mennesker rundt oss, ringte mer og tok oss mer tid til å 
prate med mennesker vi traff på tur ute eller på butikken. I tillegg våget vi oss utpå med digitale mø-
ter, som faktisk også førte til at mennesker, som eller ikke så enkelt kunne komme seg ut, nå likevel 
kunne koble seg på.  
 
Tromøy frivilligsentral ønsker derfor å ta med seg de gode erfaringer fra 2020, inn i en ny innsats for å 
heie på, inspirere til og bidra til økt engasjement for sammen bidra til en positiv samfunnsutvikling på 
Tromøy. 
 
 
 

Handlingsprogram 2021 

 
Basert på frivillighetens egenart og verdi, vil Tromøy frivilligsentral fortsette å heie på alt det flotte fri-
villige engasjementet som er på Tromøy, bidra så godt vi kan etter ønsker å behov, samt følge opp de 
to store samskapingsprosjektene Aktivitetsforum og Fritidsforum, for på denne måten støtte opp om 
stiftelsens visjon:  
 

«Gjennom lokalt engasjement skapes trygge, aktive og inkluderende nærmiljø på Tromøy, 
 som folk er stolte av og trives i». 

 
 
 
Dette skal stiftelsen arbeide for ved å:  
 

 være et kompetanse- og servicesenter for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige 
 
Tromøy frivilligsentral tilbyr kunnskap, opplæring og støtte av relevans for utvikling av Trom-
øy lokalsamfunn. Sentral kunnskap vil være nasjonale og kommunale planer/strategier knyttet 
til frivillighet og nærmiljøutvikling av betydning for Tromøy, samt ulike tilskuddsordninger.   
 
I tillegg ønsker frivilligsentralen å sikre at kompetanse og ressurser i lokalsamfunnet ivaretas 
gjennom å invitere til faglige ressursgrupper. De faglige ressursgruppene vil kunne være gode 
nettverk.   
 
Frivilligsentralen bistår videre gjerne frivillige lag, foreninger, vel og organisasjoner med føl-
gende: 
 

- partnerskap/prosjektledelse til prosjekter 
- støtte, initiativ og hjelp med søknader om økonomisk støtte  
- inspirasjonsseminar, folkemøter og kurs knyttet til viktigheten og verdien av frivil-

lig engasjement og det folk på Tromøy er opptatt av 
- praktisk tilrettelegging 

 
 

 bidra til åpne og inkluderende møteplasser  
 
Tromøy frivilligsentral er imponert over alt det frivillige engasjementet på Tromøy, som bidrar 
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til et godt lokalsamfunn. Nye møteplasser der frivilligsentralen kan bidra, vil derfor baseres på 
ønsker og behov som er spilt inn fra folk som bor på øya.  
Arbeidsmåten og samskapingsstrukturen utarbeidet gjennom prosjekt aktivitetsforum vil be-
nyttes når det oppstår ønsker om nye sosiale møteplasser. Påbegynt aktivitet knyttet til aktivi-
tetsforum, implementeres i frivilligsentralens virksomhet.  
 
Det vil arbeides for at følgende sosiale møteplasser vil, i et samarbeid med andre og etter 
ønske fra de som bor på Tromøy, bli etablert:  
 

- Historisk tursti tilknyttet Roligheden skole 
Folkemøte januar 2019, viste at det var stor interesse for mer lett tilgjengelig info og 
kunnskap om historiske stier og steder på Tromøy. Dette for å kombinere folkehelse 
med lokal tilhørighet, spesielt med tanke på innflyttere. 
Frivilligsentralen vil fortsette sitt gode samarbeid med Tromøy historielag om å få 
etablert en historisk tursti knyttet til området rundt Roligheden skole. 
 

- Andelshage/kjøkkenhage  
Interessen for kortreis mat og det å selv dyrke blant annet sine grønnsaker er blitt mer 
og mer populært. Frivilligheten på Tromøy er blitt tilbudt å fritt disponere Strandha-
gen tilknyttet Bjellandstrand gård, for å skape en sosial møteplass for de som ønsker å 
lære og å se det gro, dyrke og lage mat sammen med andre. Frivilligsentralen vil invi-
tere inn interesserte, for å se hvordan dette kan utvikles.  
 

- Frisbee bane 
Frisbeegolf er en aktivitet for hele familien, og vil kunne være et positivt bidrag for en 
sosial møteplass ute.  Aktiviteten er blitt mer og mer populær og vil kunne være et at-
traktivt tilbud for ungdom over 20 år. Frivilligsentralen vil invitere inn interesserte, for 
å se hvor og hvordan dette kan realiseres.  
 

- Kultur  
Kultur er et stort område, og som var et klart ønske fra «folkemøte januar 2019» om å 
få et bredere kulturtilbud på øya. Det nye Grendehuset bidrar blant annet til gode mu-
ligheter for å skape sosiale møteplasser på tvers av generasjoner. Arbeidet innen kul-
tur kan sees på todelt, der frivilligsentralen på den ene siden inviterer inn til et samar-
beid som bygger på det som alt eksisterer, parallelt som det vurderes å utarbeide en 
søknad for et større flerårig prosjekt. 
 

- Kollektivtransporttilbudet på Tromøy 
Det er etablert en arbeidsgruppen som arbeider for et bedre kollektivtransport på 
Tromøy.  Det er blitt lagt ned et betydelig arbeid med utarbeide et konsept som vil 
kunne dekke behovet på Tromøy, sett ut fra et bærekrafts, sosialt og næringsperspek-
tiv.  
 
Dette er et omfattende område, som krever et godt integrert og forankret samarbeid 
med blant annet Arendal kommune, Agder Fylkeskommune og Agder kollektivtrans-
port (AKT). Arbeidsgruppen vil derfor fremover fokusere på innhenting av data som 
styrker behovet, samt en bedre forankring inn mot Arendal kommune.  
 
Frivilligsentralens engasjement inn i dette arbeidet grunner i innspill fra folkemøte ja-
nuar 2019, samt det sosiale perspektivet. Frivilligsentralen vil derfor fortsatt arbeidet 
for at et bedre kollektivtransporttilbudet på Tromøy vil bli realisert.  
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- Tromøy fritidsforum 
Bistå Tromøy fritidsforum i å styrke samskaping av aktivitetstilbudet rett etter skoletid 
 
 

 være et bindeledd og en aktør som understøtter samarbeid og samskapelse i lokalsamfunnet 
 
Tromøy frivilligsentral deltar i viktige nettverk  lokalt, regionalt og nasjonalt, for å bidra til god 
dialog mellom lokalt engasjement og myndighetene. Arendal kommune er svært positiv til det 
engasjementet lokalbefolkningen har vist på Tromøy, og det er enkelt å komme i dialog med 
kommunale representanter innen aktuelle temaer.  
 

- Tromøy frivilligsentral vil legge til rette for å koordinere møter mellom representanter 
fra kommunen og representanter fra Tromøy, vedr saker som angår Tromøy.  
 

- Avhengig av tema og interesse, vil folkemøter/workshops arrangeres, slik at innspill 
kan bringes inn og bringes videre til handling.  Pandemien setter begrensinger for å 
arrangere fysiske folkemøter, men vi håper dette vil kunne la seg gjøre høsten 2021.  
 

- Invitere til dialog, meningsutveksling, idemyldring og kunnskapsutveksling gjennom 
åpne digitale møterom.  

 
 
 

Avslutning 
 
Stiftelsen Tromøy frivilligsentral har lagt bak seg noen spennende, men også krevende år, der arbeidet 
med å realisere stiftelsens visjonen og målsetningen er blitt testet og styrket på mange vis.  
 
Samskaping som arbeidsform er blitt vektlagt, gjennom folkemøter og arbeidsgrupper. Dette har vi 
sett gi inspirerende synergieffekter, men som vi ennå har til gode å se konkrete resultater av grunnet 
pandemien som kom veltende over oss. Dette vil bli vektlagt i 2021. 
 
Gode nettverks og samarbeidspartnere, har vært viktige som inspirasjonskilder og bidratt til en kom-
petanseheving knyttet til den samfunnsendringen vi står overfor, og dermed også en bedre forståelse 
knyttet til den rollen frivilligsentralen kan ta i arbeidet med å bidra til en positiv samfunnsutvikling.  
 
Forskningen som har fulgt oss de siste årene vil i løpet av 2021 utarbeide en sluttrapport. Det vil bli 
spennende å lese evalueringen av vår innsats som en samskapende og koordinerende aktør for frivil-
ligheten på Tromøy, som vi selvfølgelig vil ta med oss i videreutvikling av stiftelsen.  
 
Tromøy frivilligsentral gleder seg til å bygge videre på de mange nyttige erfaringer vi har gjort oss så 
langt og vil gjøre sitt ytterste for å oppleves som en ressurs for lokale initiativ og engasjement for en 
positiv samfunnsutvikling på Tromøy!  
 
 
Takk til alle som har vært med å bidra og som vi håper blir med videre! 
 


