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Beretning til Svendborg Frivilligråds årsmøde d. 24.4.2019 på Impuls.

Frivilligrådets beretning vil bl.a. handle om følgende:
- Synlighed af foreningerne
- Samarbejde med kommunen og foreningerne
- Kommunale besparelser og deltagelse i Work Shop med Social – og
Sundhedsudvalget
- Lidt om forslag til vedtægtsændringer

Synlighed:

En af Frivilligrådets opgaver er at skabe synlighed om de frivillige foreningers
arbejde.
I marts 2019 arrangerede Frivilligrådet sammen med vores brobygger Bodil
Kristensen en synlighedsdag, hvor rekord mange frivillige sociale foreninger
deltog. Kommunale medarbejdere var også inviteret. Medarbejderne havde så
mulighed for at blive klogere og opdateret på alle de mange tilbud foreningerne
bidrager med.
Foreningsmarkedet i september er en anden mulighed for synliggørelse til
almindelige borgere – sidste år foregik foreningsmarkedet i samarbejde med
citaslow. Kontakt Mellem Mennesker havde gjort en kæmpeindsats for at skabe så
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og musik – og en masse borgere som kom forbi.
Kontakt Mellem Mennesker havde i 2018 stor succes med at arrangere ”politiker i
praktik” i frivillige sociale foreninger - et initiativ som Frivilligrådet bakker op om,
da det sikrer at politikerne får dugfriske informationer om de frivillige sociale
foreningers virke. En viden som politikerne forhåbentlig kan bruge, når de måske
senere skal træffe beslutninger indenfor frivilligområdet.

Samarbejde:
Et af Frivilligrådets hovedopgaver er at formidle et godt samarbejde med
kommunen – det er hovedsageligt Social - og Sundhedsafdelingen og vores
kontaktchef - Sundhedschef Anne Højmark, som Frivilligrådet samarbejder med.
Frivilligrådet har i det seneste år haft to dialogmøder med cheferne indenfor Social
– og Sundheds område.
Der er blevet diskuteret samarbejde med frivillige, diskuteret frivillighed generelt,
forsikring af frivillige og også ny handleplan for frivilligpolitikken – der er enighed
om at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor også medlemmer af Frivilligrådet vil
deltage.
I september 2019 er der planlagt et dialogmøde mellem Frivilligrådet og Social – og
Sundhedsudvalget, hvor bl.a. de økonomiske rammer for frivillig i Svendborg
kommune vil være på dagsordenen.
Alt i alt vil jeg understrege, at vi her i Svendborg kommune har et rigtigt godt
samarbejde med kommunen og politikerne – Frivilligrådet bliver hørt, vi bliver
tilbudt at deltage i arbejdsgrupper om f.eks. nye projekter. Vi bliver indbudt til
dialogmøder med politikere og chefer.
I andre sammenlignelige kommuner har frivilligheden slet ikke de samme
muligheder og vilkår for dialog og indflydelse, som vi har her i Svendborg
kommune.
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Det er også Frivilligrådets opgave at formidle samarbejde mellem de frivillige
sociale foreninger -o
 gså i år har Frivilligrådet sammen med vores brobygger Bodil
Kristensen og Susanne Paaske fra Kontakt Mellem Mennesker arrangeret
netværksmøder med foreninger indenfor Børn og Unge området og indenfor
integrationsområdet. Formålet med netværksmøderne er bl.a., at foreningerne får
øje på samarbejdsmulighederne – evt. lave fælles arrangementer. Til
netværksmøderne er der også inviteret relevante kommunale medarbejdere med.
Netværksmøderne har vist sig at være gode til at udvikle dels samarbejdet mellem
foreningerne men også samarbejdet med de kommunale medarbejdere.
Det overvejes i Frivilligrådet, at udvide netværksmøderne til også at omfatte
foreninger i sygdoms – og handicapgruppen.

Besparelser og deltagelse i workshop med Social – og Sundhedsudvalget:
Svendborg kommune har for budget 2019 vedtaget kradse og meget store
besparelser – faktisk besparelser på omkring 100 millioner kr., som har ramt
kommunale kerneopgaver indenfor bl.a. ældre, handicap og børneområdet.
Frivilligrådet skrev allerede i foråret 2018 et høringssvar om de foreslåede
besparelser til Social – og sundhedsudvalget, da embedsværket lagde op til
besparelse på ca. halvdelen af § frivilligtilskuddene. Frivilligområdet blev heldigvis
ikke ramt nævneværdigt – der blev sparet 50.000 kr. på frivilligtilskuddene – altså
§18 midlerne.
Social – og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med
besparelsesforhandlingerne at afsætte 150.000 kr til styrkelse og synliggørelse af
den frivillige indsats. I den anledning blev der arrangeret en workshop her i marts
måned, hvor bl.a. Frivilligrådet og Social – og Sundhedsudvalget skulle komme
med ideer til hvordan de 150.000 kr. kunne anvendes bedst muligt.
Der var enighed om følgende:
- At der skulle holdes fast i Frivillighuset – også efter lejeperiodens udløb –
det blev slået fast at Frivillighuset er en vigtig krumtap for det frivillige
foreningsarbejde.
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- Fejre frivilligheden på en hel temadag hvert 2. år med faglige oplæg,
mulighed for at netværke, middag og underholdning
- Nytårskur for alle frivillige i større fysiske rammer end café Aroma – der skal
være mulighed for at foreningerne kan netværke – enkelte foreninger skulle
have mulighed for at fortælle om sig selv – derudover lidt mad og
underholdning.
Branding og rekruttering af frivillige:
- Social vejviser i trykt form
- Mulighed for at præsentere månedens forening på kommunens Facebook –
side.
- Lave en prikkedag – kampagne: alle opfordres til at prikke naboen, familie
venner til frivilligt arbejde – kampagnen kunne være på frivilligdagen –
dagen hvor der er foreningsmarked.

Udannelse af frivillige:
- Temadag om fundraising
- Lokale uddannelsesforløb om ledelse af frivillig indsats
- Fripladser på kommunale relevante kurser

Vedtægtsændringer:
I Frivilligrådet besluttede vi at nedsætte en arbejdsgruppe til at se nærmere på
Frivilligrådets vedtægter. Vedtægterne er 12 år gamle og blev udfærdiget, da
Frivilligrådet blev dannet i 2007. Vi vurderede, at vedtægterne havde brug for en
mindre ”ansigtsløfning”.
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Generelt kan jeg sige om forslaget til vedtægtsændringer, at der ikke er sket store
gennemgribende ændringer. Der er bl.a. forslag om, at der tilføjes en ny gruppe –
nemlig integrationsområdet samt at sekretærfunktionen indgår i konstitueringen
af Frivilligrådet. Derudover er der tale om sproglige ændringer og præciseringer.
I vedtægtsarbejdsgruppen drøftede vi også, at det kunne være fornuftig at få
udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Frivilligrådet og Frivilligcentret Kontakt
Mellem Mennesker – nemlig at der blev set nærmere på rollefordelingen mellem
Frivilligrådet og Frivilligcentret.
Takker af for denne gang………
Det her er min sidste beretning – jeg har valgt at takke af efter ni år på
formandsposten i Frivilligrådet – der er brug for en ny og anderledes kost til
formandsposten i Frivilligrådet.
Det har været rigtig spændende at være en del af Frivilligrådet:
- Spændende at samarbejde med jer i foreningerne
- Spændende at samarbejde med Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker
- Og ikke mindst spændende at samarbejde med Svendborg kommune om
frivillighed
Til sidst en lille opsang om at værne om frivillighedens sjæl – nemlig at frivillighed
kvæles af regler og bureaukrati.
Der skal være plads til at frivilligheden kan sprudle og udvikle sig – og at
frivilligheden kan være med i kampen mod ensomhed og byde borgere ind i
fællesskaber.
En stor tak til jer i Frivilligrådet for et inspirerende samarbejde i de forløbne år.
Til sidst en stor tak til Impuls – for at I gav os husly, spændende fortællinger om
stedet og ikke mindst fin forplejning, som jeg ved brugerne har stået for.
Tak for ordet.
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