Småjobben i Gol

Referat fra orienterings- og erfaringsmøte i Småjobben i Gol 25.10.17 kl. 18.30 på
Helselagsstugu (Frivillighetssentralen).
Til stede: Georg Bull, Arnfinn Jakobsen, Kåre Rotegård, Kjell Hagaeie, Marit Garborg, Bodil
Sortebråten, Helge Brenno, Turid Brennelien, Helga Holtungen, Kjell Magne Resset, Olaug
Sandviken.
Møteleder: Kjell Magne Resset
Referent: Olaug Sandviken
-----Prosjekt Småjobben i Gol runder ett år 01.11.2017, og styringsgruppa for prosjektet mente det
var formålstjenlig med en utveksling av erfaringer så langt med tanke på videre arbeid med
Småjobben.
Kjell Magne Resset ønsket velkommen og takket alle som er involvert i Småjobben for stor
innsats.
Vi benyttet mange kanaler for å gjøre Småjobben kjent i starten, men det tok noe tid før de
første forespørslene om bistand kom. Dette hadde vi regnet med, da det tar tid å gjøre nye
tilbud kjent og forstått. I løpet av vinteren var det en del spørsmål om hjelp til snømåking og
strøing og noen få oppdrag innomhus. Da våren kom, økte interessen for hjelp til arbeid
utendørs, og etter hvert fikk vi mange oppdrag med plenklipping og annet hagearbeid.
Småjobbens telefon var stengt i juli måned, men noen av småjobberne fikk henvendelser
direkte med bønn om bistand. I månedsskiftet juli/august hadde Hallingdølen en fin reportasje
om Småjobben, og dette førte til økt vekst i oppdragene. Det er tydelig at positive
medieoppslag og "jungeltelegrafen" er det som virker best for å gjøre et slikt tiltak kjent.
Kjell Magne Resset hadde utarbeidet en foreløpig statistikk på grunnlag av de oppdrag som er
formidlet gjennom Småjobbens kontortelefon. Denne viser at vi har hatt ca. 100 oppdrag, men
dette tallet vil øke betraktelig når vi får endelig oversikt etter at alle arbeidslister er kommet
inn. Det vil da bli utarbeidet en mer nøyaktig statistikk som også tar med alle henvendelser
som er gjort direkte til småjobberne. Vi ønsker også å regne ut hvor mange timer som er brukt
og hva det utgjør i kroner og øre. Denne statistikken, sammen med en kortfattet årsmelding,
vil bli sendt til Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (RÅFU) for
videreformidling til Gol kommune. Det er viktig å synliggjøre verdien av tiltak som
Småjobben, i og med at det var ordføreren som initierte tiltaket.
Det var enighet om at brukerne setter stor pris på et tiltak som Småjobben, og det er flere som
har bestilt tjenester flere ganger. Småjobberne blir møtt med takknemlighet og gjerne med
ønske om å få betale mer enn fastsatt timepris på kr. 100,-. Slik vi tolker interessen, er det
ingen tvil om at Småjobben er et etterlengtet og populært tiltak for eldre og
funksjonshemmede hjemmeboende, både for de som har og ikke har familie i nærheten.

Vi ble enig om å presisere et par "kjøreregler" for videre drift:
- Oppdrag fra brukerne skal fortrinnsvis gå via Småjobbens kontortelefon mandag-onsdag,
men kan også gå direkte til småjobberne. Alle oppdrag skal registreres på Småjobbens
arbeidslister, som leveres til kontoret når de er fulltegnet.
- Det er av og til forespørsel om husvask. Småjobben tar ikke slike oppdrag, men kan bidra
med vindusvask og støvsuging. Det er viktig å vurdere slike forespørsler og gjerne spørre
hvor mye det dreier seg om, dette gjelder også ved arbeid utendørs. Småjobben skal i
utgangspunktet ikke ta oppdrag som varer mer enn 3-4 timer.
Småjobben har sterkt behov for økt mannskap, og alle ble bedt om å prøve å få med flere som
kan bidra. I den sammenheng ble timeprisen tatt opp, og vi drøftet om den kan økes til f.eks.
kr. 150,-. Dette kommer vi nærmere tilbake til ved årsskiftet.
Småjobben er takknemlig for god respons fra næringslivet i Gol for bidrag til annonsering.
Småjobbens kontortelefon er stengt jule- og påskehelg og juli måned.
Møtet hevet kl. 19.45.

Gol, 26.10.2017
Olaug Sandviken
Referent
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