Referat af temadagen for dannelsen af et Frivilligråd i Svendborg Kommune
Onsdag den 7. marts 2007 på Svendborg Vandrehjem kl. 15.00 – 21.00.
Dagsorden
Kl. 15.00 Velkomst ved Susanne Aasholm og Sussi Mack
Kl. 15.15 Præsentation af Frivilligrådarbejdsgruppen
Kl. 15.30 Modellen for konstruktionen af Frivilligrådet
Kl. 16.00 Dannelse af Frivilligrådet
Kl. 18.00 Pause m. Sandwich
KL. 18.30 Gruppearbejde: ønsker til Frivilligrådet og politikere
Kl. 20.00 Borgmester Lars Erik Hornemanns oplæg omkring frivillighed i Storkommunen
Kl. 20.15 Foreningernes ønsker til Frivilligrådet og politikere Kl. 20.50 Farvel og tak
Arrangementet er støttet af Svendborg Kommune
Formål med dagen
Hovedmålet for temadagen var, at få dannet et Frivilligråd som blandt andet kan få indflydelse på den
fremtidige frivillighedspolitik og dermed de frivillige sociale foreningers fremtidige vilkår i Svendborg
Kommune herunder fordeling af § 18 midler. Andre mål var, at få formuleret ønsker og forslag til den
fremtidige frivillighedspolitik i Svendborg Kommune samt at få en god debat såvel internt imellem
temadagens deltagere og med de indbudte kommunale myndigheder angående frivilligarbejdet.
Punkt 1. Velkomst ved Susanne Aasholm og Sussi Mack
Mødet begyndte med Susanne Aasholms varme velkomstord og herunder hendes mange tak til de ca.
30 foreninger og grupper, der var mødt op for at være med på denne temadag. Susanne bød ligeledes
Sussie Mack fra Frise hjertelig velkommen. Sussie ledede os alle sammen på en meget dygtig måde
gennem temadagens omfattende program.
Punkt 2. Præsentation af Frivilligrådarbejdsgruppen
Derefter præsenterede Arne Thagaard os for Arbejdsgruppens (for dannelsen af et Frivilligråd) store
og vigtige forarbejde. Arbejdet begyndte i 2004 med et ønske om at få oprettet et Frivilligråd.
Forskellige modeller blev vurderet og til sidst blev den såkaldte Thistedmodel valgt, som den mest
anvendelige for de frivillige sociale foreninger/grupper i Svendborg Kommune. I 2007 bevilgede
Svendborg Kommune 19.500 kr. til opgaven.
Punkt 3. Modellen for konstruktionen af Frivilligrådet
Næste punkt på dagsordenen var modellen for konstruktionen af Frivilligrådet ved Sussie Mack.
Modellen er en Thisted Model tilpasset til de frivillige sociale foreninger og grupper, som virker i
Svendborg Kommune. Mange gode argumenter, forslag og ideer blev fremført af deltagerne angående
evt. oprettelse af et Frivilligråd og angående rådets funktion i relation til såvel de frivillige sociale
foreninger/grupper som til de kommunale samarbejdspartnere i Svendborg Kommune.
Frivilligrådarbejdsgruppen havde formuleret en række vedtægter for det nye Frivilligråd. Disse
vedtægter blev gennemgået punkt for punkt og ændringer blev tilføjet efter konsensus fra de
fremmødte foreninger. Vedtægterne gav anledning til en god, konstruktiv og positiv debat. Debatten

sluttede med, at temadagens deltagere blev enige om at lade det nye Frivilligråd arbejde videre med
vedtægterne.
Kl. ca. 16.00 var de fremmødte foreninger klar til at danne Frivilligrådet via følgende kriterier:
27 foreninger er repræsenteret og stemmeberettiget.
Hver forening, gruppe, organisation har én stemme.
Der er to valg:
a) Formandsvalg først.
b) To personer valgt fra hver af de fire valggrupper – tilsammen otte personer.
De fire valggrupper er:
1) Sociale, kirkelige og andre foreninger.
2) Børn, unge og familier.
3) Sygdom, pårørende og handicap.
4) Ældre.
Der stemmes på fire personer – på én kandidat fra hver af de ovennævnte fire valggrupper.
Valgresultatet:
Kamma Kaae fra Kræftens Bekæmpelse blev valgt til formand
1. Sociale, kirkelige og andre foreninger fik valgt:
Gudrun Jensen fra Strammelse Brugerlag, og
Svend Heide fra Kontakt mellem Mennesker
2. Børn, unge og familier fik valgt:
Jørgen Larsen fra Offerrådgivningen, og
Arne Thagaard fra Dansk Flygtningehjælp
3. Sygdom, pårørende og handicap fik valgt:
Hanna Skovmose fra Dansk Handicaphjælp og
Carol Thornow fra Kræftens Bekæmpelse
4. Ældre fik valgt:
Karen Pedersen fra Ældresagen, og
Sonja Christensen fra Husets Venner
Punkt 4. Pause
Efter dannelsen af det frivillige råd var der en velfortjent spisepause, inden temadagens deltagere
fortsatte med næste punkt på dagsordenen.
Punkt 5. Gruppearbejde angående emnet: Ønsker til Frivilligrådet og politikerne
Dette gruppearbejde blev organiseret i otte grupper. I grupperne blev der arbejdet med at tage stilling
til og besvare følgende tre nedenstående spørgsmål:
1. Hvilke ønsker og forventninger har I til Frivilligrådet?
2. Hvad har Frivilligrådet udrettet, når der er gået et år?
3. Hvilke ønsker og forventninger har I til politikere og embedsmænd i Svendborg Kommune for det
kommende år i forbindelse med det frivillige sociale område?
De vigtigste ønsker, forventninger, kommentarer og konklusioner fra de 8 grupper blev skrevet ned på
8 store stykker karton, og formidlet videre til alle via en person fra hver af grupperne. Følgende vigtige
sætninger blev formidlet:

Hvilke ønsker og forventninger har I til Frivilligrådet?
* En god pressekontakt, og god kontakt til ikke-medlemmer.
* At udbrede kendskabet og synliggøre Frivilligrådet overfor kommunen og dens borgere også i
ydergrænserne.
* At opfylde formålsparagraffens punkt 2 i vedtægterne – meget vigtigt.
* Tværfagligt samarbejde med foreninger og grupper.
* At udveksle input og ideer. Være åbne og lydhøre.
* Udforme frivillighedspolitik, afholdelse af temadage omkring fælles problematikker. Rådet skal
være samlingspunkt for de sociale frivillige foreninger.
* Samarbejde og dialog med kommunen.
* At gøre en forskel.
* At synliggøre de frivillige foreninger og grupper, og hvad de arbejder med.
* At synliggøre effekten af det frivillige sociale arbejde. (Hvad vil det koste Svendborg Kommune,
hvis vi ikke var der?)
Hvad har Frivilligrådet udrettet, når der er gået et år?
* Rådet skal have styr på vedtægterne og strukturen i rådet.
* Rådet har fundet fælles fodslag, og vist sin berettigelse.
* Ønske om en differentieret frivillighedspolitik udviklet i samarbejde med Svendborg Kommune.
* Der er skabt en kultur/struktur for samarbejde med kommunen.
* Svendborg skal være mere handicapvenlig.
* Bedre og hurtigere dialog med kommunen.
* Ønske om en fast temadag (én gang om året).
* Rådet skal være samlingspunkt.
* Rådet har oprettet en hjemmeside med medlemsliste.
* Udstukket retningslinier for samarbejdet mellem rådet, foreningerne, grupperne og Kommunens
borgere.
* Opsamlet de bedste tiltag fra de 3 tidligere kommuner.
* Afholdelse af foreningsmarked, foredrag, workshop, temadag for frivillige og kommunale.
* Det forventes at rådet magter at bevare ”fingeren på pulsen” hos de tilknyttede foreninger, og
varetager alle foreningers interesser.
* Rådet formidler kontakten og er bindeled til de enkelte grupper/foreninger og kommunen og
skaber samhørighed.
* Rådet formidler samarbejde mellem grupper/foreninger: ”Hvad kan vi bruge hinanden til?”
* Får set på sammensætningen af rådet.
* Styr på økonomien.
* Har en overordnet strategi angående samarbejdet med politikerne.
Hvilke ønsker og forventninger har I til politikere og embedsmænd i Svendborg Kommune for det
kommende år i forbindelse med det frivillige sociale arbejde?
* Gennemsigtighed i tildeling af midler, og indflydelse på fordeling af midler. Alle midler skal
fordeles – og gerne flere midler.
* Klar besked om, hvem der kan få §18 midler. Hvilke kriterier der skal opfyldes for at få midler.
* Udmelding om, hvor mange midler der er til rådighed. Hvilke foreninger og grupper har søgt?
Hvor mange penge er der i alt til rådighed? Og hvem har fået? Og hvor mange penge har den enkelte
gruppe/forening fået?
* Samarbejde om at søge fondsmidler til frivilligt socialt arbejde.
* Mener kommunen, at Frivilligrådet skal indstille, hvem der skal have §18 midler?
* Hvordan ser kommunen på rådet, og hvilke midler har rådet til rådighed til sit arbejde.
* At politikere og embedsmænd værdsætter rådets arbejde /eksistens.
* Kommunen bør have en frivillighedspolitik.
* At der opnås et godt konstruktivt samarbejde med embedsmænd og politikere. Skal
sagsbehandlere oplyse/henvise til frivillige foreninger – hvis ja, sker det?
* Hvad vil kommunen bruge os til? – jobtræning – aktivering.
* Forslag til fælles indkøbscentral – deponering, inventar, papir - hjælper kommunen?

* At kommunen er åbne overfor ideer og visioner, som rådet kommer med. En fast kontaktperson,
som kan videreformidle kontakter.
* At kommunen afsætter økonomiske midler til rådets arbejde.
Ovennævnte punkter fik de otte grupper nedskrevet, som forslag/ønsker og fremlagt for deltagere på
temadagen.
Frivilligrådet, De Frivillige Sociale Foreninger, Grupperne samt politikere og embedsmænd kan nu
forholde sig til disse forslag og ønsker, og arbejde videre med disse ovennævnte punkter.
Punkt 6. Borgmester Lars Erik Hornemanns oplæg omkring frivillighed i Storkommunen
Politikerne og embedsmænd blev budt hjertelig velkommen af Sussi. Borgmester Lars Erik
Hornemann gav et oplæg omkring frivillighed i Svendborg Kommune.
De andre politikere supplerede borgmesteren med korte indlæg angående deres syn på
frivilligarbejdet. Politikerne og embedsmændene var meget anerkendende angående dette arbejde,
og ville gerne gøre, hvad de kunne for at støtte de frivillige sociale foreninger.
Punkt 7. Foreningernes ønsker til Frivilligrådet og politikere
Derefter var der spørgsmål til politikere fra temadagens deltagere, og svar og uddybninger fra
politikere. Redegørelser fra embedsmænd, indlæg fra deltagerne. Mange gode indlæg, ideer,
visioner og tanker blev formuleret i denne givtige debat fra såvel politikere/embedsmænd som fra de
frivillige sociale foreninger og grupperne. Støtte og opbakning til frivilligarbejdet bliv givet fra alle
tilstedeværende. Den røde tråd i denne debat var, hvordan gør vi sammen frivilligarbejdet bedre i
Svendborg kommune til gavn og glæde for borgerne.
Punkt 8 Farvel og tak
Temadagen sluttede med, at Susanne Aasholm rettede en megen stor tak til de fremmødte, for alt
det de havde bidraget med, for at temadagen kunne blive så vellykket. Og hovedmålet kunne opnås.
Frivilligrådet blev dannet. Andre mål som blev nået, var at få formuleret ønsker og forslag til den
fremtidige frivillighedspolitik. Temadagens deltagere fik også en god positiv og konstruktiv debat
angående det frivillige arbejde i Svendborg Kommune.

