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HVAD ER SVENDBORG FRIVILLIGRÅD?
- et koordinerende organ mellem sociale, frivillige foreninger og Svendborg Kommune,
- er oprettet i foråret 2007,
- er sammensat af 9 personer valgt på et Årsmøde af repræsentanter fra sociale frivillige foreninger,
- se mere på hjemmesiden www.kontaktmellemmennesker.dk – klik i venstre søjle på Frivilligråd.

Kort nyt
• Nyhedsbrev vil fremover udkomme 2 gange om året.
• Frivilligrådet har i september suppleret sig med en ad hoc person fra misbrugsområdet, John
Christensen, A-klubben. Det er vi meget tilfredse med, idet det på Årsmødet i april ikke var
muligt at få valgt en repræsentant fra området.
• Svendborg Kommune og Frivilligrådet starter processen om frivilligpolitik i november
• Frivilligrådet har en aftale om møde med Social og Sundhedsforvaltningen 2 gange om året.

Høring - delpolitik for børn og unge
I juni måned sendte Svendborg kommune et
forslag til høring om en Politik for børn og unge
med særlige behov. Frivilligrådet forholdt sig
meget kritisk til forslaget og sendte et omfattende
høringssvar, hvori der blev stillet såvel
forståelsesmæssige spørgsmål som forslag til
formuleringer, der efter vort skøn vil gøre
Politikken mere præcis og anvendelig.
Frivilligrådets opfattelse er, at forslaget ikke
indeholder visioner og er på flere områder for
generelt og dermed upræcist. Der er i vid
udstrækning anvendt formuleringer, hvor der
skabes tvivl om, hvad brugerne har ret til af
ydelser.
Da der manglede tekst i det modtagne forslag om:
Differentieret normering i daginstitutioner og
Særlig støtte i skoler, har Rådet efterfølgende
rykket for afsnittene, men har endnu ikke
modtaget disse til høring.
■
En Politik for de udsatte
Frivilligrådet har deltaget i en temadag omkring
udarbejdelse af en Politik for udsatte. Det forven-

tes at Frivilligrådet, som en af de høringsberettigede, modtager et forslag til høring inden
udgangen af 2008.
■
En Politik for det frivillige sociale arbejde
Svendborg Kommune har ingen Politik for det
frivillige sociale arbejde. Det er Rådets opfattelse,
at det er både vigtigt og nødvendigt at vide, hvad
Svendborg Kommune vil med det frivillige
sociale arbejde.
En formuleret Politik om værdier, holdninger,
samarbejdsrelationer, aftaler mv. kan skabe en
fælles ånd for det frivillige sociale arbejde og også
give Frivilligrådet en politisk ramme at arbejde ud
fra i det daglige.
På møder med Social- og Sundhedsforvaltningen
har Rådet derfor efterlyst kommunens politik på
området. Vi kan med glæde konstatere, at arbejdet
har båret frugt, og arbejdet med udfærdigelsen af
en Frivilligpolitik begynder i indeværende år.
Frivilligrådet og forvaltningen vil indgå i et tæt
samarbejde, og Rådet vil gøre sit til at få stor
indflydelse på Politikken. Det forudsætter dog

samtidig, at der fra vort ”bagland”, de frivillige
sociale foreninger, kommer inputs, der kan
bidrage til udformning af en Frivilligpolitik, der
både er visionær og anvendelig i praksis.
Processen vil foregå på følgende måde:
En arbejdsgruppe med bl.a. 3 repræsentanter fra
Frivilligrådet mødes inden årets udgang.
Der skal laves en spørgeskemaundersøgelse med
relevante frivillighedspolitiske synspunkter, som
man i foreningerne skal forholde sig til.
Efter bearbejdning af de modtagne svar,
sammenskrives en ”kladde”. Dette materiale
fremlægges på et temamøde med deltagelse af
repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger.
Den foreløbige tidsplan er, at der foreligger et
forslag til en Frivilligpolitik inden sommeren
2009.
■
Støtte til Sydfyns Frivilligcenter - Kontakt
mellem Mennesker (KmM)
Frivilligrådet blev i sensommeren opmærksom på,
at de såkaldte satspuljemidler ikke kunne
forventes udløst i 2009 til en fortsat støtte til
Frivilligcentrene. Dette ville bl.a. medføre, at
Kontakt mellem Mennesker (KmM) i Svendborg
ikke kunne fortsætte sine aktiviteter i samme
omfang som hidtil, og at det vil få indflydelse på
den service KmM yder overfor de frivillige
sociale foreninger.
Denne risiko så Frivilligrådet meget alvorligt på
og reagerede naturligvis. Problemstillingen blev
indgående drøftet i en mindre arbejdsgruppe. Her
blev det besluttet at rette henvendelse til
borgmester Lars Erik Hornemann med kopi til
socialudvalgsformand Ulla Larsen. I henvendelsen peges bl.a. på KmM`s brede og støttende
arbejde til det frivillige sociale arbejde. Der
argumenteres for, at der fortsat ydes økonomisk
støtte fra kommunal side. Vi foreslår, at KmM får
en særlig bevilling på budgettet, og at pengene
ikke tages fra §18-midlerne, idet disse må være
forbeholdt foreninger inden for det frivillige
område.
Da budgetforhandlingerne er afsluttet, har
forvaltningen oplyst, at KmM ikke komme på
budgettet i år. Vi håber vor henvendelse tages ad
notam til næste år. Frivilligrådet er også af den
opfattelse, at det er vigtigt at der fortsat ydes støtte
fra Velfærdsministeriets puljemidler til driften af
KmM. Rådet har derfor skrevet til velfærdsminister Karen Jespersen, hvor vi påpeger det
uheldige i, at kompetencer og fortsat udvikling af
frivilligområdet i Svendborg risikerer at forsvinde,
hvis KmM må ophøre med sine meget vigtige og
støttende aktiviteter i forhold til de frivillige
sociale foreninger.
Om det er henvendelsen fra Frivilligrådet, der har
sat gang i de politiske forhandlingerne vides ikke,

men det er nu besluttet at fortsætte med
satspuljemidlerne i 2009. Det giver KmM et
økonomisk pusterum i 2009, men der skal findes
mere varige løsninger for den fremtidige drift i
2010 og de efterfølgende år.
■
Møder med Social- og Sundhedsforvaltningen
Det er aftalt, at der mellem forvaltningen og
Frivilligrådet afholdes 2 årlige møder, hvor begge
parter tager punkter på dagsordenen.
Der har bl.a. været drøftet: Frivilligpolitik, Frivilligrådets økonomi, Kriterier for uddeling af §18midlerne, samt forslag fra os til nyt ansøgningsskema, Drøftet foretagne uddeling af §18-midler,
Temadag, årsmøde m.m.
Samarbejdet er positivt, og der er lydhørhed på
forvaltningsniveauet.
Frivilligrådet har foreslået møde med Socialudvalget, men det er ikke lykkedes endnu.
■
Inspirationsmøder
Frivilligrådet har taget initiativ til afholdelse af 3
inspirationsmøder for de forskellige grupper af
frivillige sociale foreninger.
Formålet med inspirationsmøder er at komme
direkte i dialog med foreningerne, få inspiration til
arbejdet i Frivilligrådet og afdække, hvor Rådet
kan støtte foreningerne.
Det lykkedes at gennemføre 2 af møderne med en
konstruktiv dialog. Der tilmeldte sig ingen
repræsentanter til det sidste møde.
Rådet har brug for tilbagemeldinger m.h.t. Hvad
er det foreningerne har brug for?
■
Netværk for Frivilligråd
Frivilligrådet i Svendborg finder, at der er behov
for et netværk for Frivilligråd på Fyn. Der overvejes derfor at indbyde andre Frivilligråd, hvor
spørgsmål om etablering af et formelt netværk kan
drøftes.
■
Frivilligrådet og fremtiden
Frivilligrådets vedtægter beskriver over-ordnede
rammer for vort arbejde. Det nuværende råd
skønner, at der er behov for at drøfte visioner og
fastsætte mere detaljerede rammer. I foråret 2009
samles Frivilligrådets medlemmer på en temadag,
hvor visioner og rammer bliver det vigtige emner.
■
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