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Evaluering av Frivilligbørs Lier 2019
Frivilligbørs ble etter politisk vedtak gjennomført for første gang i Lier 19. februar 2019.
 121 avtaler ble inngått. Flere avtaler er
allerede gjennomført eller igangsatt.
Alle avtaler ligger med stikkord på
nettsiden www.frivilligbors-lier.no.
 Ca 100 foreninger, bedrifter og
virksomheter deltok.
 Mange deltok som medhjelpere, både fra
folkevalgte, kommunale virksomheter,
bedrifter og eksterne kommuner.

Arrangementet ble gjennomført i regi av Kultur
og fritid, og med en styringsgruppe som også
besto av ordfører, rådmann og leder for
næringsforeningen. Ekstern konsulent var leid
inn som konferansier/entusiasmespreder
Oppsummering
Oppsummering v/ordfører Gunn Cecilie Ringdal, rådmann Bente Gravdal,
næringslivsrepresentant Britt Kåsin og Kultur og fritids kjernearrangører Kathrine Hoem,
Rise Cecilie Moe, Kathrine Smemo Granlund og Ingeborg Rivelsrud er:
 Stikkord brukt: Stor suksess. God stemning. Effektivt. Morsomt. Spennende. God
organisering. Viktig å møtes ansikt til ansikt, ga nye muligheter. Fikk vist at vi er gode
på og opptatt av frivillighetspotensialet i Lier.
 Mange avtaler ble inngått.

 Flott å kunne bruke både Drammens erfaringer, mye av Drammens utstyr og ferdig
nettside og digital plattform. I godt samsvar med hele dele-ideen bak Frivilligbørs!
 Vanskelig å markedsføre godt i forkant, men brukte mange kanaler både digitale og
via møter mm. Den entusiastiske direktekontakten skapte nok mest nysgjerrighet og
interesse.
 Mange skjønte ikke hva Frivilligbørs var før de kom, men virket som folk ble trukket
med og engasjert og nå vil være gode «framsnakkere» for nye frivilligbørser.
 Bra at arrangementet er et samarbeidsarrangement, og at mange bidro praktisk til
gjennomføring.
 Alt praktisk fungerte (selv om strømmen var litt til og fra like før…) Kulturscenen er
et egnet sted for slike arrangementer.
 Februar er et OK tidspunkt.
 Bør gjentas.
I tillegg ble det notert flere mer konkrete tips til forbedringer mm.
Ressursforbruk
Frivilligbørsen kostet drøyt kr 80.000,- i tillegg til arbeidstid fordelt på flere. Noen av
kostnaden var engangsutgifter, som klargjøring av egen nettside og en rollup. Noen nye
kostnader vil imidlertid også kunne tilkomme.
Et nytt arrangement vil koste ca kr 50.000 + arbeidsinnsats.

