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Møtedato

Bakgrunn
Trysil kommunes frivillighetspris ble første gang utdelt i 2016. Målsettingen er å hedre personer som gjør
en stor frivillig innsats, samt generelt å sette fokus på det store frivillige arbeidet som gjøres i
kommunen.
Følgende statutter gjelder for Trysil kommunes frivillighetspris:
Trysil frivillighetspris skal være en påskjønnelse for frivillig innsats, og for arbeid som har betydning for
lokalsamfunn, eller innbyggere i Trysil kommune.
Prisen kan gå til:
• Person(er), institusjon, organisasjon eller lag/forening, eller andre grupperinger som frivillig utfører
uegennyttig innsats, eller ellers på frivillig basis har bedret trivsel og livskvalitet for andre.
• Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang.
• Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnet.
Prosess:
• Forslag på kandidater med begrunnelse sendes Trysil frivilligsentral.
• Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial vedtar hvem som tildeles prisen. Hovedutvalget står også fritt
til å fremme egne forslag på kandidater til frivillighetsprisen.
• Prisen deles ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember, eller en passende dag tett opptil
denne datoen. Utdelingen skal markeres med overrekkelse av prisen fortrinnsvis av ordfører eller leder
av hovedutvalg for helse, omsorg og sosial.
• Frivillighetsprisen deles ut hvert år dersom det foreligger forslag på kvalifiserte kandidater.
• Prisen er på kr. 5000.

Vurdering
Det er kommet inn forslag på tre kandidater. Forslaget på en av kandidatene, Birthe Øverby, trekkes i
samråd med henne og ledelsen i Trysil kommune siden hennes innsats må defineres som jobb og ikke
som frivillig innsats.
Forslag med begrunnelse på de to øvrige kandidatene gjengis i sin helhet:
1. Gjengen bak «Middag på tvers» (foreslått av Karoline Petrine Nordmo)
Jeg syns at hele gjengen i "Middag på tvers" skal få frivillighetsprisen i år. De står på og lager god mat
og dessert for en rimelig penge hver måned. Her kan man komme som man er, og man møter kjente og
ukjente.
Det er et fint fellesskap! Noen ganger er det underholdning også.
2. Ole Arild Bovolden (foreslått av Eskender Woldai)
Det er en ære for meg å foreslå Ole Arild Bovolden fra Nybergsund til frivillighetsprisen for 2019.
Bovolden har vært pensjonist de siste 6‐7 årene.
Han har på egen initiativ blitt kjent med mange fra Eritrea og kanskje alle eritreiske familier i Trysil. Han
hjelper eritreiske innvandrere og flyktninger i kommunen i veien mot integrering i samfunnet. Han bruker
sin fritid til å være med på arrangement og uformelle besøk for at voksne innvandrere skal få mulighet til
å øve på norsk språk utenfor skolen.
Han har alltid vært tilgjengelig for å hjelpe de som trenger det, og noe av det jeg kjenner til er:
- Han driver med veiledning og informasjon om norske uskrevne regler og norsk levemåte
- Han formidler om Trysils historie og om Trysil-samfunnet i nåtid (et samfunn preget av turisme).
- Han har vært tilgjengelig for øvelseskjøring for mange av de ovennevnte (som ikke har en far
eller mor til å bistå med dette). Han stiller opp med egen bil uten å ta imot ei krone i
fortjeneste. Dette har bidratt til at mange av de bosatte eritreere har fått mulighet til å jobbe blant
annet i Skistar og/ eller hjemmetjenesten i Trysil kommune ved siden av norskopplæringen. Disse
har da etterhvert blitt vanlige skattebetalere.
Jeg vil takke Ole Arild Bovolden for den fantastiske innsatsen han gjør i kommunen vår.

Disse har tidligere mottatt Trysil kommunes frivillighetspris:
2016 – Bodil Galaasen
2017 – Solveig Skjærstad og Ruth Margrethe Blixt
2018 – Sven Pettersen

Konklusjon
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

