Beretning for perioden marts 2008 - april 2009
Hvad sker der? – er der udvikling i dette nye felt med et Frivilligråd, som et koordinerende organ mellem de sociale
frivillige foreninger og Svendborg Kommune? Har rådet sin berettigelse? Er det ikke bare udgifter for kommunen i drift
og et skær af skindemokrati; bevirker sagen ikke kun flere møder og evt. beskæftigelse for nogle frivillige? Kommer vi
ind i substansen, så felter med udvidet konstruktivt samarbejde med kommunen udbygges og etableres til gavn for det
frivillige sociale arbejde?
Ja, der kan stilles mange, relevante spørgsmål…..Beretningen giver dig sikkert en fornemmelse af nogle svar - og igen i
år vil jeg sige:
”Ting tager tid – Frivilligrådet er kun 2 år gammelt.” Vi arbejder seriøst, konstant året igennem og trækker på
hinandens ekspertice i fordelingen af opgaverne. Så kom bare an i samarbejdsrelationer – sagt til kommunen, men også
til jer frivillige – stil op, vi har brug for yderligere gode, stabile og seriøse folk i Frivilligrådet.

Svendborg Kommune får en
Frivilligpolitik i 2009
En frivilligpolitik var et højt prioriteret
ønske fra de frivillige sociale
foreninger til Frivilligrådet, da det blev
oprettet i 2007.
Og nu er en flot proces sat i gang. Politikken
skal udelukkende dække det frivillige sociale
område og dermed ikke de kulturelle og
idrætslige foreninger, hvilket vi er rigtig
tilfredse med. En styregruppe er nedsat
bestående af 6 medlemmer – 3 fra Svendborg
Kommunes socialafdeling og 3 medlemmmer
fra Frivilligrådet: Wivie Schärfe, Estrid
Heldager og Kamma Kaae.

Kommunen virker meget oplagt og forberedt.
Politikere og embedsmænd er meget indstillet
på at høre Frivilligrådets, foreningers og
organisationers mening om, hvad en
frivilligpolitik skal indeholde og signalere.
Hvor er du og din forening i processen?

Indtil nu:
- Et gruppeinterview er afholdt i februar
med 6 repræsentanter fra forskellige
foreninger. Udsagn fra dette gruppeinterview danner baggrund for spørgsmål og temaer til et spørgeskema
- Dette spørgeskema er til foreninger,
organisationer og øvrige aktører i det
frivillige sociale felt udsendt i marts
Besvarelserne i spørgeskemaerne bliver i
april af styregruppen bearbejdet og formuleret
til et oplæg til en politik.
Igen kan du drøfte dette oplæg med alle
aktører – borgere og politikere på
Temadagen d. 30. april kl. 16-20 på Hotel
Svendborg
Herefter formuleres den endelige politik og
sendes i høring inden sommeren.
En lang, demokratisk proces. Personligt har
jeg det godt med, at det sker således. Sådan
vil vi have det i Svendborg Kommune. Jeg
regner med ALLE foreningers støtte og
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opbakning til den fortsatte formulering af en
frivilligpolitik, der signalerer fælles værdier,
intentioner og udtrykker ansvar og
samarbejdsrelationer i det frivillige sociale
arbejde og Svendborg Kommune. Sæt kryds i
kalenderen til temadagen d. 30. april.

Hornemann samt daværende velfærdsminister
Karen Jespersen. Vi har fået svar fra begge.
Den økonomiske situation for centrene løste
sig, men Frivilligrådet fik markeret sig med
holdninger.
Nyhedsbrev – ønsker vi at udsende 2 gange

Rådets Sammensætning 08/09
Formand Kamma Kaae
Næstformand Anne-Sophie Nickel
Kasserer Ida Karottki
Webredaktør Jørgen Larsen
Carol Tornow
Estrid Heldager
Karen Pedersen
Sonja Christensen
Sekretariatsbistand Susanne Paaske
Ad hoc-personer: Lone Rasmussen, John Christensen,
Susanne Esbjørnsen
Laila Hansen, frivilligkonsulent fra Svendborg
Kommune, deltager efter behov.
Vor dejlige sekretariatsbistand tildelt af KmM,
Susanne Paaske, er rejst til anden stilling først på året.
Det vil sige vi er uden Susannes store viden og
kontakter, men også praktiske bistand. Det er et stort
savn. Foreløbig løser vi vor sparring med KmM med
et udvidet samarbejde med den daglige leder Susanne
Aasholm, der efter behov deltager i vore møder. Selve
referatskrivning står vi indtil videre selv for. Men en
løsning på sekretariatsbistand ville være godt – evt.
fortsat en fælles person for KmM og Frivilligrådet.
Men det økonomiske aspekt er ikke i hak.

Rådsmøder og andre
samarbejdsmøder
Frivilligrådet har holdt 6 møder siden sidste
årsmøde, her et temamøde primært for
fastlæggelse af opgaver, metoder og
ansvarlige tovholdere. De ordinære møder er
klassisk på 2 ½ time og herefter fælles
spisning. De forskellige underudvalg i rådet
orienterer om deres arbejde; planer lægges og
beslutninger afstemmes og tages.
Når et nyt råd sammensættes, har vi behov for
en ramme- og visionsdag, hvor fælles
intentioner afstemmes. Dette sker for det
kommende råd d. 25. maj – styret af en
ekstern underviser. Det er en god måde at
lære hinanden på og komme godt fra start.
Vi har reageret på den truende økonomiske
fremtid for Frivilligcentrene i kraft af
puljemidlernes ophør ved årsskiftet – med
skriftlig henvendelse til borgmester Lars

om året. Første forsøg var her i december 08.
Ses på hjemmesiden.
Udvalg i Frivilligrådet 08/09:
PR-udvalg: Kamma Kaae, Jørgen Larsen,
Carol Tornow, Sopfie Nickel
Møder med Socialafd.: Kamma Kaae, Wivie
Schärfe, Jørgen Larsen, Sonja Christensen,
Susanne Paaske
Udvalg for Frivilligpolitik:
Wivie Schärfe, Estrid Heldager, Kamma
Kaae, (styregruppen) samt Jørgen Larsen og
Ida Karottki
§18 udvalg: Jørgen Larsen, Karen Pedersen,
Sonja Christensen
Ad hoc-udvalg : specielt ved høringssvar
Det tredje og sidste planlagte
inspirationsmøde for foreningerne var i maj

08 for sociale og kirkelige foreninger.
Fremmødet var ikke stort, men drøftelserne
var spændende: synlighed af foreninger,
hvervning af frivillige, samarbejde med
erhvervsliv, samt indlæg der måske mere
ligger i KmM`s regi, hvorforskellen er at
Frivilligrådet arbejder mere overordnet og
politisk.
Møder med Social og Sundhed

Det er aftalt, at der mellem forvaltningen og
Frivilligrådet afholdes 2-3 årlige møder, hvor
begge parter sætter punkter på dagsordenen.
Vi har nu en aftale om formelle møder og er i
gang med reelle samarbejdsopgaver, f.eks.
Frivilligpolitikken, som fylder dette forår og
bevirker at alm. møder ikke afholdes.
Vi har i efteråret bl.a. drøftet: Frivilligpolitik,
budget for Frivilligrådet, kriterier for uddeling
af §18-midlerne og foretagne uddeling af §18midler for 2009, situationen for KmM og
Frivilligcentre.
Samarbejdet er positivt, og der er lydhørhed
på forvaltningsniveauet..
Temamøde om §18midler
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- hvor foreninger i efteråret atter kunne blive
orienteret om ansøgningsproceduren. En
repræsentant fra Vejen Kommune fortalte om
deres arbejde med en frivilligpolitik. Godt
fremmøde.
Møde med repræsentanter fra
misbrugsområdet – Kamma Kaae har

deltaget i et møde jan. 09 til gensidig
orientering.
Inspiration fra andre Frivilligråd i Region
Syddanmark

Kamma Kaae deltog i februar i Jellinge i et
nyt tiltag. 50 repræsentanter fra 12
Frivilligråd mødtes og drøftede, hvordan
rådene var sammensat, og hvilke opgaver man
arbejdede med. Det var yderst forskelligt fra
kommune til kommune. Der var indlæg ved
sekretariatschef Torben Larsen, Frivilligt
Forum: Hvad gør det frivillige arbejde ved det
offentlige? Hvad gør det offentlige ved det
frivillige arbejde?

Høringssvar
Frivilligrådet anser høringssvar som en
opgave, hvor vi kan være talerør for alle
foreningerne.Vi har lagt mange kræfter i at
formulere konstruktive og faglige høringssvar
til:
- Delpolitik for børn og unge med specielle
behov
- Politik for udsatte borgere
Desværre var det ikke muligt for os i
december mdr. at sende svar på kommunens
bud på en Misbrugspolitik.

Hjemmeside

Frivilligrådet ønsker ikke indstillingsret til
§18 midlerne, vil jeg lige pointere. Måske er
vi klogere efter temadagen om
Frivilligpolitik, thi der vil §18 midler blive
drøftet uden tvivl. Vi har brevvekslet med
socialudvalget v. formand Ulla Larsen, dels
om et ønske om dialog, dels fordi vi ikke var
enige med socialudvalget i, at §18 midler med
et beløb på kr. 25.000 blev tildelt og anvendt
til processen omkring Frivilligpolitikken. Vi
mener, det er en administrativ opgave og
dermed ikke finansieres over §18. Vi har taget
socialudvalgets tilsendte svar til efterretning,
som bl.a. udtrykker, at der ikke ændres på
beslutningen. Men socialudvalget synes, det
er yderst relevant at drøfte principper for
tildeling med os.
.

Afslutning
”Hvad skal vi med de der Frivilligråd?” – er
titlen på en temadag d. 25. april, som
Frivilligrådet under Velfærdsministeriet og
Center for frivilligt socialt arbejde arrangerer i
Odense. Ida Karottki og Wivie Schärfe fra
Frivilligrådet deltager i debatten.
Beretning 08/09 skitserer, hvad vi har valgt at
gøre i vort andet leveår – og måske vurderes
vi berettiget.
Venlig hilsen
Kamma Kaae
Formand for Svendborg Frivilligråd
kammakaae@gmail.com - mobil: 2821 0223

April 2009

www.kontaktmellemmennesker.dk
klik på Frivilligråd.

Det er et krævende arbejde at opbygge og
ajourføre en hjemmeside. Vi vil - men har
ikke været gode nok. Det bliver helt sikkert et
satsningsområde i 09/10.

Økonomi
Vort budget for 2009 blev næsten
imødekommet. Vi får således støtte til
årsmøde, dialogmøde, visions-og rammedag,
mødevirksomhed, kvalificering mv. fra
socialafd. Så vi klager ikke.

Ønske - dialog med Socialudvalget
Vi vil gerne i dialog med socialudvalget
omkring tildelingskriterier for §18-midlerne.
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