Møde mellem Frivilligrådet og chefer på områderne Social, Sundhed og
Beskæ igelse samt Børn og Unge
Onsdag den 13. november 2019. kl. 10.00-11.00 i Frivillighuset, 2. sal.
Kommunale chefer: Anne Højmark, Sundhed og Forebyggelse, Hasse Jacobsen, Socialafdelingen, Louise
Berg, Borger og Arbejdsmarked samt Sigrid Andersen, Familie og Uddannelse.
Frivilligrådet: Estrid Heldager, Dansk Handicapforbund, Frode Hansen, Gå dig Glad, Gyrithe Wichmann,
Dansk Flygtningehjælp, Helle Theede Kragh, Barnets Blå Hus, Karen Finsen, Gig oreningen, Kathrine
Stensgaard, Ældresagen Egebjerg, Ke y Hansen, Dansk Røde Kors og Svend Erik Hansen, Dansk
Flygtningehjælp
samt Susanne Paaske, Kontakt Mellem Mennesker og Bodil Kristensen, Brobygger.
A ud fra: Kirsten Vie, Ældreområdet, Minna Bøgebjerg, Ældresagen Svendborg-Gudme, Ole Lennart, Lions,
Lykke Pedersen, Børns Voksenvenner.
1. Velkomst + kort præsenta on
Svend Erik fortalte lidt om, at vi på frivilligrådskonferencen i Middelfart hørte, at der var mange forskellige
sammensætninger af frivilligråd rundt i landet.
2. Hvilken forventninger har kommunen l Frivilligrådet? Hvilke erfaringer – om successer/barrierer har kommunen? Hvordan kan vi øge værdien af Frivilligrådet?
● AH. Frivilligrådet er samarbejdspartner, ikke opgaves ller. Frivilligrådet er talerør, og kommunen
vil gerne have venlige spark, når frivilligrådet ved noget, kommunen ikke har viden om.
Kommunen vil gerne spille sammen med frivilligrådet om at blive bedre l at samarbejde, gøre
brug af frivilliges kompetencer, samarbejde med de frivillige.
● HJ: om det gode eksempel- Røde Kors & bostedet Vestereng.
● AH: uden frivilligrådet ville samarbejdet være med de enkelte.
● Kathrine: samarbejde kommune – forening, går i dybden med opgaven. Frivilligrådet er på det
overordnede plan. Henviser l foreningen, der kan lave opgaven.
● SA: uden frivilligråd ville det være lfældigt, hvilken forening kommunen ville henvende sig l.
● Helle: frivilligrådet har en koordinerende opgave… ikke den enkeltes egne interesser får ikke
første prioritet.
● AH: det er en hjælp for kommunen, at den frivillige har et ståsted /bagland - sikkerhedsnet i en
forening.
● Susanne: frivilligrådet har ha en ak v rolle med at få formuleret en frivilligpoli k, et
frivillighus, og dere er med at få en brobygger. En af de kommende opgaver er at få udformet
en ny handleplan l frivilligpoli kken.
Dialog om at få hele kommunens frivillige liv med og ikke kun de foreninger, der er centreret i
den indre by.
● Kathrine: frivillige skal understø es, påskyndes. Indkaldes l arr. og samtaler.
● Gyrithe: der har været for mange, der har lavet det samme. Brobyggeren har gjort, at
foreningerne nu kan samarbejde.
● HJ: det er en frem dig opgave at få hele kommunen med.

SA: kommunen kan komme i klemme, når de skal udmåle fx sommerferie ak viteter – fx hvilke
10 børn/familier skal have? Fordi kommunen er bureaukrater, kan de godt virke vrangvillige, når
en forening gerne vil give noget l nogen og mener, at kommunen jo kender borgerne.
Lighedsprincip. De må ikke vælge en og ikke naboen.
● Susanne: hvordan arbejder I med samarbejde med de frivillige?
o LB: bevægelse og rehabilitering… bruger ”bevæg dig for livet”.. frivillige der hjælper borger
med at komme afsted l ak viteter… målsætning at for lkny et en frivillig l borgere som
har behovet
Deltage i netværksmøder
o SA: fremskudt sagsbehandler bedømmer om barnet skal være en sag eller kan klare sig med
en hjælpende hånd – en frivillig.
Borgeren må ikke være en belastning for den frivillige. Kommunen slipper ikke ansvaret for,
om det er en betalt kontaktperson, der er løsningen.
Kommunen ﬁnder ikke en frivillig, men henviser l en forening.
o HJ: medarbejderne skal kende det frivillige område og kunne søge /ﬁnde den forening, de
kan henvise borgeren/den pårørende l.
o AH: ﬁnde lokaler etc.
understø e, ikke bes lle frivillige opgaver.
frivillighed kan ikke deﬁneres, der er mange måder at være frivillig på.
Poli sk i fokus… poli kerne skal understø e økonomisk uden at bes lle opgaver.
●

Konklusionsordet: samarbejdspartner.
Tiden er gået… øvrige punkter udsæ es l næste møde
3. Synlighedsarrangement: Hvad kan der gøres for at kommunale medarbejdere ﬁnder et kommende
synlighedsarrangement vig gt?
4. Hvilke områder inden for den frivillige verden, som skal have særligt fokus, vil kommunen udvælge?
5. Hvordan giver vi disse møder størst mulig mening?
6. Næste møde.
7. Evt.

