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Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 13.4.2011
Svendborg, d. 5.4.2011
Ved sidste årsmøde fik Frivilligrådet ny formand. Jeg blev valgt til
opgaven – og jeg har været glad for at I gav mig tilliden. Det har været
spændende og udfordrende sammen med Frivilligrådet at være med til
at ”gribe bolden, som Frivilligrådets tidligere formand Kamma Kaa
spillede videre.
Kamma Kaa og det tidligere Frivilligråd har lagt et stort arbejde i at
opbygge fundamentet for Frivilligrådets virke.Der er blevet
-udarbejdet en Frivilligpolitik
-der er blevet udarbejdet visioner og handlinger for Frivilligrådets
arbejde.

Inspiration
I Frivilligrådet blev der i foråret 2010 indvalgt 4 nye medlemmer –
inklusive ny formand. Vi har brugt en del tid på at ”finde vores egne
ben” - finde vores rolle i forhold til hvordan vi bedst repræsenterer
foreningerne og er bindeled i forhold til samarbejdet med Svendborg
kommune.
Derfor inviterede Frivilligrådet i januar 2011 Sussi Maack,
sekretariatsleder for Frivilligcentre og Selvhjælp til at give os inspiration
og ”et kærligt spark”.
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Efter inspirationsdagen er vi i Frivilligrådet enige om:
- At Frivilligrådet skal være ”vagthunden” i forhold til kommunen
- Samtidig skal Frivilligrådet være bindeled mellem foreninger og
kommune
- At vi i Frivilligrådet skal være udviklingsorienteret i forhold til nye
former for frivilligt socialt arbejde – altså åben overfor nye
samarbejdsformer med kommunen – men også at vi på tværs af
foreningerne kunne samarbejde om et givent projekt
- At Frivilligrådet også er debatskabende – det sidste vil vi i
Frivilligrådet arbejde mere med i den kommende periode. Det er
nemlig vigtigt, at debattere og holde øje med, hvor frivilligområdet
bevæger sig hen – også lokalt. Det er vigtigt at gøre sig klart,
hvordan krav og forventninger til frivilligområdet udvikler sig.

Besparelser på § 18 – midlerne
Det nye Frivilligråd – og jeg som formand kom lidt turbulent fra start – vi
blev nemlig præsenteret for et besparelsesforslag på 600.000 kr på § 18
– midlerne! Frivilligrådet formulerede et høringssvar til Socialudvalget,
hvor Frivilligrådet bl.a. udtrykte vores forbavselse og modstand mod
besparelsesforslaget på 1/3 af § 18 – midlerne! Vi bemærkede i
høringssvaret, at vi håbede at Socialudvalget og Byrådet anerkendte
den store ulønnede indsats, som de frivillige sociale foreninger
Svendborg kommune udøver i forhold til kommunens borgere. I første
omgang blev besparelsen taget af bordet, men som I alle ved – blev
besparelsen desværre taget op af mølposen – da de sidste ”knaster” for
budget 2011 skulle på plads. Besparelsen blev dog minimeret til 300.000
kr – men dog stadig svarende til 1/6 af § 18 midlerne. Frivilligrådet har
overfor Socialudvalget udtrykt vores skuffelse over besparelsen.
Frivilligrådet håber meget, at besparelsen bliver taget af bordet i budget
2012.

-
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Dialogmøde med de frivillige sociale foreninger og
Socialudvalget

På opfordring fra Frivilligrådet blev der i september 2010 inviteret til
dialogmøde mellem de frivillige sociale foreninger og Socialudvalget.
Jeg tror, at det var en ”øjenåbner” for en del af Socialudvalget, da hver
af de enkelte foreninger præsenterede deres indsatsområder.
Tildelingskriterierne for § 18 midlerne blev diskuteret livligt på mødet –
uden der kom en klar melding til socialudvalgspolitikerne.
Frivillighus blev også drøftet. Kontakt Mellem Mennesker og de mindre
foreninger var især interesseret i et Frivillighus.

Kriterier for uddeling af § 18 midler
I december 2010 besluttede Socialudvalget nye kriterier for støtte efter
Servicelovens § 18.
I kriterierne står der bl.a. :
- Der kan ydes tilskud til hele det sociale område –dvs. til børn og
unge, ældre, handicappede, flygtninge, misbrugere og udsatte
- Aktiviteten skal som hovedregel være lokalt forankret
-

10 % af de samlede § 18 midler kan øremærkes til nytænkning og
udvikling på området – herunder indgåelse af partnerskabsaftaler

Vi har i Frivilligrådet især været betænkelig ved partnerskabsaftaler. Det
er vigtigt at få defineret grænserne mellem det frivillige og det
offentliges arbejdsområder. Det er ikke en let sag – men det vil blive
øvelsen fremover.

Møder med Social – og Sundhedsafdelingen i
Svendborg kommune
Der har i det sidste års tid været afholdt 3 møder med Social – og
Sundhedsafdelingen i kommunen. På det første møde i april 2010 blev
der drøftet muligheden for at frivillige sociale foreninger og Kontakt
Mellem Mennesker kunne stå for etableringen af netværksgrupper i
forhold til at modtage nye flygtninge i Svendborg kommune. Røde
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Kors, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet og Kontakt mellem
Mennesker ”greb handsken” og indgik i et samarbejde / en proces med
Socialafdelingen for at løse opgaven. Det har været en langvarig proces
– men det er nu lykkes at finde frivillige til at varetage opgaven. De
frivillige er blevet uddannet / introduceret til opgaven af Dansk
Flygtningehjælp. Kontakt Mellem Mennesker er koordinator i forhold til
de frivillige, som bl.a. kommer fra Røde Kors. Der er mellem Dansk
Flygtningehjælp og kommunen indgået en partnerskabsaftale.

Det bliver spændende at se, hvordan dette projekt mellem frivillige og
kommunen udvikler sig.

Synlighedsarrangement
I juni måned 2010 havde det tidligere Frivilligråd taget initiativ til et
synlighedsarrangement, hvor 7 frivillige sociale foreninger en fredag
formiddag i Socialafdelingens kantine fik mulighed for at synliggøre
deres kompetencer i mødet med medarbejdere fra Socialafdelingen,
Jobcenter, Børn og unge afdelingen. Foreningerne havde hver i sær en
lille stand som fortalte om deres frivillige arbejde. Jeg har senere hørt,
at sagsbehandlere ved dette sylighedsarrangement blev gjort bekendt
med frivillige foreningers kompetencer, som netop matchede dén
gruppe borgere, som de arbejdede med i deres hverdag. Frivilligrådet vil
gentage arrangementet om et års tid, fordi vi i Frivillirådet finder det er
vigtigt at udbrede kendskabet til det mangeartede frivillige arbejde, som
foregår i Svendborg kommune.

Frivilligt socialt arbejde sat på dagsordenen
Socialudvalget har valgt frivilligområdet som et indsatsområde for de
kommende 3 år.
Socialudvalget beslutter i maj / juni måned – efter et besøg i
Frivillighuset i Kolding, hvilke initiativer de vil tage i forhold til det
frivillige område.
Frivilligrådet er af den opfattelse, at et Frivillighus ville kunne give et
godt signal til de frivillige foreninger – og også kunne skabe en
synergieffekt i forhold til, at der kunne skabes muligheder for
samarbejde de frivillige foreninger imellem. Frivilligrådet har dog svært
ved at forestille sig, at etableringen af et Frivillighus kan gøres uden
tilførsel af ekstra midler.
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hjertens gerne være med til at sætte det frivillige arbejde på
dagsordenen – både drøfte de faldgruber, der kan være i forhold til
samarbejdet med kommunen – men også byde ind med det
menneskelige engagement, som frivilligområdet kan bidrage med.

Frivilligår
2011 er udnævnt som europæisk Frivilligår. Fredag d. 30. september er
udnævnt som national frivilligdag. Frivilligrådet og Kontakt Mellem
Mennesker er i gang med at planlægge frivilligdagen , hvor vi lokalt vil

sætte fokus på det frivillige arbejde. Det vil I høre meget mere om
senere.

Afslutning
Frivilligåret har i det forløbne år haft regeringens bevågenhed. Det
Nationale Frivilligråd barslede i foråret med en rapport med diverse
anbefalinger – jeg kan bla. nævne, at læring om medborgerskab /
frivilligt arbejde skulle indgå i alle uddannelser – en god ide at gøre de
unge bevidste om frivilligt arbejde –
En anden anbefaling er, at det kan betale sig for samfundet at investere
i civilsamfundet – altså at gøre livet lidt lettere for det frivillige arbejde –
uden at vi hele tiden skal tænke i at søge diverse puljer for at opretholde
sit projekt – Både lokale og Christiansborg-politikere kunne med fordel
læse denne anbefaling igennem en ekstra gang.
Der er grøde i luften- også for det frivillige sociale område. Der vil i det
kommende år være mange spændende udfordringer – men som frivillig
i socialt arbejde, skal vi blot holde os for øje, at vi er frie – uden at være
”fedtet ind” i et kommunalt bureaukrati. Det er dét, som gør frivilligt
socialt arbejde til noget særligt – det er her vi kan gøre en forskel.
Vi skal ikke have en ”frivillig social værnepligt”, som en socialchef fra
Randers i sidste uge foreslog. Vi skal derimod værne om det frie
frivillige arbejde. Frivilligt socialt arbejde skal ikke være en pligt, men
præges af lyst og engagement.

-6Til sidst tak for et inspirerende samarbejde i Frivilligrådet, tak for
samarbejdet med foreningerne og tak til samarbejdet med Social og
Sundhed i kommunen og ikke mindst tak til Laila Hansen Frivilligrådets tidligere kontaktperson i kommunen og vores nye
kontaktperson Ellen Christensen – som er psykiatrichef.
Karen Strandhave
Formand for Frivilligrådet i Svendborg.

