Frivilligrådet i Svendborg kommune
v. fmkd. Karen Strandhave
og

Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker
v. fmd. Erik Ejlersen

Til Socialudvalget ved Svendborg kommune

Svendborg, den 11.1.2013
Høringssvar fra Frivilligrådet og Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker:
Vedr. forslag til reduktion af § 18 tilskud til frivillige sociale organisationer i budget 2014:

Frivilligrådet og Frivilligcentret forundres over forslaget om en reduktion af § 18 midlerne
med 500.000 kr i budget 2014, især da Socialudvalget netop i indeværende periode har valgt
Frivillighed som tema. Frivilligrådet og Frivilligcentret finder på denne baggrund det både
paradoksalt og selvmodsigende at spare på dette område.
Det foreslåede sparemål på 500.000 kr. er en drastisk besvarelse, som vil få store konsekvenser
for den fremtidige frivillige sociale indsats i Svendborg kommune.

-

De frivillige sociale foreningers fortsatte kompetente indsats er bl.a. betinget af den
nuværende størrelse af § 18 – puljen – De hidtidige bevilgede beløb er små – men har
en stor effekt!

-

De forholdsvise mange små tildelinger fra § 18 – puljen er afgørende for om den
frivillige indsats kan opretholdes – også af de mindre foreninger

-

De frivillige sociale foreninger giver udtryk for, at efterspørgslen på f.eks.
besøgstjenester stiger, når de sker besparelser på ældreområdet.

-

Udviklingen af det frivillige sociale arbejde vil have trange kår, hvis § 18 – puljen
reduceres.

Svendborg kommune har mange frivillige sociale foreninger med ildsjæle, som hver dag yder
en kæmpe indsats overfor byens borgere. Der er ingenting, som kommer af sig selv - andet end
lommeuld, som borgmesteren nævnte forleden i sin tale på nytårskuren.
Det er derfor vigtigt, at rammerne for en frivillig social indsats er til stede.
Frivilligrådet og Frivilligcentret opfordrer på det kraftigste til, at sparemålet på 500.000 kr.
tages af bordet.

De venligste hilsner

Karen Strandhave
Erik Ejlersen
Fmd. for Frivilligrådet i Svendborg kommune
Frivilligcentret ”Kontakt
Mennesker”
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