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FORMANDENS
BERETNING
Det er nemt at være pessimistisk. Bare se
på Trump og Brexit – to fænomener, der
fortæller os, at der er store konsekvenser
ved at fokusere på forskelle – at der er et
dem og et os.
I en tid, hvor vi med et klik kan nå ud til de
fleste mennesker i verden, forekommer det
som om, at afstanden og i nogle tilfælde afgrunden i mellem os bliver større og større.
Derfor kan det nogle gange føles himmelråbende naivt at blive ved med at insistere
på fællesskaber. At blive med at tro på, at
mennesker grundlæggende vil hinanden det
godt. At det er ved at kæmpe sammen – ikke
mod hinanden – at vi gør en forskel. Men det
er nu engang civilsamfundets lod – men også
vores adelsmærke. For vi gør en forskel. Vi
skaber fællesskaber, og vi gør det sammen.
At være frivillig er ikke et middel til at blive
arbejdsparat. Ej heller er det at være frivillig et mål i sig selv. At være frivillig er en
mulighed – en mulighed for at gøre en indsats, at gøre noget sammen, at gøre noget
meningsfuldt. En mulighed for at blive en del
af et fællesskab og gøre en forskel – for en
sag, sine medmennesker eller sit lokalområde.
FriSe vil forsat insistere på værdien af fællesskaber og understrege nødvendigheden
af at styrke den lokale frivillighed. At arbejde
eller tilbringe en stor del af sin tid i den frivillige verden kan af og til føles som to skridt
frem og et tilbage. Et helt nyt vitaliseret Frivilligråd med demokratisk valgte repræsentanter fra foreningslivet og en fast plads til
den lokale frivillighed nåede end ikke sit
første møde, førend en udflytning af rådets
sekretariat med dertilhørende risiko for videnstab og mindre effektivitet blev udmeldt.
En forenkling af støttestrukturen og lempelser af regler og kontrol på det frivillige område nåede ikke at blive publiceret, førend en
kvinde ved navn Britta lagde tilskudsforvaltningen ned og senere fik satspuljen afskaffet.
På medlemsfronten har 2018 i høj grad
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stået i kvalitetsmodellens tegn, og på 18
netværksmøder har vi oplevet et fantastisk
engagement og stor entusiasme. Desværre
betød de nye tildelingskriterier for frivilligcentrenes grundfinansiering også, at vi
måtte sige farvel til to medlemmer, der har
været med siden begyndelsen for 15 år siden. Selvhjælpsgrupper gør hver eneste dag
en stor forskel for mennesker, der af den ene
eller anden årsag oplever, at livet gør ondt.
Men et puljefokus på mere udsatte målgrupper gør det svært at finansiere grupperne,
hvilket betød, at vi i 2018 måtte sige farvel
til tre selvstændige medlemsorganisationer.
Som sagt er det nemt at være pessimistisk
- men derfor vil vi alligevel insistere på optimismen.
I 2019 overtager FriSe rollen som national
koordinator Frivillig Fredag – og vi er overbeviste om, at vi sammen med jer kan få hele
Danmark til at fejre de frivillige, hylde det
frivillige engagement og få flere med i de
frivillige fællesskaber. Med kvalitetsmodellen
vil vi styrke, ikke bare frivilligcentrene, men
den lokale frivillighed, og vi vilnunderstøtte
frivilligcentrenes rolle som brobyggere lokalt
og nationalt. Og med den nye strategi for
selvhjælp forventer vi at kunne invitere endnu flere ind i de frivillige fællesskaber. Vores
position i Frivilligrådet vil vi fortsat bruge på
at sikre de bedste vilkår og de største udfoldelsesmuligheder for de små foreninger.
Vi håber og tror på, at vi kommer i mål med
intentionerne fra de 15 økonomiske anbefalinger, og vi vil arbejde hårdt og fokuseret
på at sikre stabile finansieringsmuligheder
uden unødig bureaukrati for frivillige sociale
indsatser – uagtet om det hedder satspulje
eller reserve.
Således ser vi frem mod 2019 med stor optimisme – der er mange arbejdsopgaver,
interessante udfordringer og mange nye
muligheder. Og vi glæder os!

God læselyst
John Hebo Nielsen
Formand, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
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Den lokale
frivilligheds
stemme
FriSes formand John Hebo Nielsen ser tilbage på det første år i det nye
Frivilligråd, hvor FriSe har fået fast plads

”Den lokale frivillighed rundt om i landet
skal have bedre vilkår.” Sådan lød det, da
Børne- og Socialminister Mai Mercado den
9. oktober 2017 præsenterede ”Strategi for
et stærkere civilsamfund”. Og netop dette
fokus på lokal frivillighed blev tydeligt to
måneder senere, da Mai Mercado fra talerstolen på Decemberkonferencen lancerede
et helt nyt frivilligråd med fast plads til FriSe.
Den 1. februar 2018 tiltrådte det nye råd. Nu
med 12 medlemmer i stedet for 10, og otte
rådsmedlemmer valgt direkte af de frivillige foreninger. Ministeren har udpeget formand og et medlem, og ligesom FriSe har
Kommunernes Landsforening udpeget et
medlem.
“Det, at vi har fået en fast plads i rådet, understreger betydningen af den lokale frivillighed. Fremtiden kalder på endnu mere
samarbejde, og i det perspektiv er frivilligcentrene særdeles vigtige som brobyggere
mellem de forskellige sektorer. Disse erfaringer og vores viden om den lokale frivillighed glæder vi os til at bidrage med i et nyt
vitaliseret frivilligråd,” sagde FriSes formand
John Hebo Nielsen dengang.
Her et år efter fremhæver John Hebo Nielsen et solidt aftryk på Frivilligrådets arbejdsgrundlag samt arbejdet med de 15 økonomiske anbefalinger, når han kigger tilbage på
resultaterne af FriSes første år i Frivilligrådet.
”Vores store viden om vilkår for de små
og mellemstore foreninger har været helt
afgørende for Frivilligrådets arbejde, når
vi eksempelvis har diskuteret finansieringsmuligheder, kommunalt samarbejde og
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etableringen af lokale frivilligråd. Det lokale perspektiv har manglet i det tidligere råd, og vi er glade for at
kunne tale de lokale foreningers sag,” fortæller John
Hebo Nielsen og giver et eksempel:
”Forsinkede udbetalinger,
som vi gang på gang ser og i
særlig grad oplevede i 2018,
da
tilskudsforvaltningen
lukkede ned i flere måneder,
er nok hårdt for likviditeten
for en landsdækkende forening – men for en mindre lokal
forening er det spørgsmål
om foreningens fortsatte
overlevelse,” forklarer John
Hebo Nielsen.
Fokus på finansiering. Frivilligrådet var en del af arbejdsgruppen, der i efteråret
2018 skulle komme med anbefalinger til den statslige
støttestruktur, og finansieringsmuligheder for det frivillige sociale område har
naturligt været et omdrejningspunkt for rådets arbejde samt en væsentlig del af
arbejdsgrundlaget.
”Lokale midler og små foreningers muligheder for finansiering glimrer desværre
ofte med deres fravær i debatterne omkring civilsamfundets økonomiske vilkår. I
stedet er der fokus på statspuljer og store fonde. Derfor
har FriSe sat §18 midlerne,
der i dag er den vigtigste finansieringskilde for mange
små lokale foreninger, på
dagsordenen. Frem til 2016
havde vi i den årlige §18-redegørelse et overblik over,
hvordan den enkelte kommune prioriterede støtten
til frivilligt socialt arbejde.
Men om kommunerne i dag
udbetaler mere eller mindre
i støtte til foreningerne, end
de modtager i bloktilskud,
aner vi ikke,” lyder det fra

John Hebo Nielsen.
Siden afskaffelsen af redegørelsen i 2016 er der sket
præcist det, FriSe og andre
foreninger advarede imod i
høringsprocessen dengang.
Der er ikke kommet tilsvarende dokumentation, overblikket er forsvundet og vigtige
nøgletal er gemt væk – på
trods af løfter om, at data
ville blive let tilgængelige.
”Fra vores medlemmer,

“Det kan være svært
for en lille forening at gennemskue,
hvor mange lokale
midler, der uddeles,
og hvordan man får
fat i dem...”
lokale foreninger og lokale
frivilligråd hører FriSe om
manglende
transparens
lokalt. Det kan være svært
for en lille forening at gennemskue, hvor mange lokale
midler, der uddeles, og
hvordan man får fat i dem. Er
der et frivilligcenter i kommunen, kan foreningerne her
få hjælp og støtte til ansøgning og dokumentation. Men
der er det værd at bemærke,
at der i 33 kommuner ikke
er et frivilligcenter,” forklarer John Hebo Nielsen, der
har peget på behovet for en
genindførelse af redegørelsen.
Det lokale samarbejde. I
Vive-rapporten; “Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde”, der
udkom i juni 2018, beskrev
flere lokale aktører: ”samspillet med kommunen som
den mest presserende aktuelle udfordring for det frivillige sociale arbejde”.

FORTSÆTTES
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Og det på trods af, at kommunernes
samspil
med
frivillige sociale foreninger
netop er lovfæstet i servicelovens § 18. Heri angives, at
kommunalbestyrelsen skal
samarbejde med frivillige
sociale foreninger, og at samarbejdet skal medvirke til,
”at kommunerne kender de
indsatser, der finder sted i
frivilligt regi med henblik på
at sikre et godt samspil med
de offentlige sociale tilbud i
kommunerne.”
”Hensigten er god, men
sådan er situationen i mange
kommuner ikke i dag. Derimod hører vi ofte om manglende kendskab hos begge
parter.
Kommunens
medarbejdere har ikke det
fornødne overblik over det
lokale foreningsliv, og de
frivillige aktører kan ikke
gennemskue, hvilken forvaltning, hvilken kontaktperson
eller hvilken indgang i det
kommunale system, de skal
benytte sig af, hvis de har en
god idé, der kan styrke deres
lokalsamfund. Konsekvensen
er, at der spildes tid, kræfter
og ressourcer, der i stedet
kunne have gjort en forskel
lokalt,” lyder det fra John
Hebo Nielsen.
Som
det
bemærkes
i
VIVE-rapporten, er; ”frivilligcentrenes kontakt med og
viden om frivillige sociale aktører den ideelle baggrund
for at indtage en rolle som
facilitatorer og brobyggere
af samarbejder mellem civilsamfund og kommuner.”
”Det er en position, som
frivilligcentrene mange steder allerede har, og det er
en opgave frivilligcentrene
gerne påtager sig, om end
det er værd at bemærke, at
det ikke er en del af kerneopgaverne omfattet af grundfinansieringen. Derfor er det
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nødvendigt med en mere
stabil støtte til frivilligcentrene, så de kan understøtte
lokale netværk og kapacitetsopbygning af de lokale
foreninger,” siger John Hebo
Nielsen.
Lokale frivilligråd. I november 2018 offentliggjorde
Frivilligrådet sit arbejdsgrundlag, der skal danne
rammerne for rådets arbejde
de næste tre år. Forud for offentliggørelsen havde Frivilligrådet i august inviteret til
politisk værksted, hvor LOTFRI-organisationerne havde
mulighed for at give deres
input.
Ud over Frivilligrådets vision
indeholder arbejdsgrundlaget tre fokusområder, som
mere konkret beskriver arbejdsopgaverne i de kommende år. De tre temaer er
balancer, nye samarbejder
og snitflader mellem sektorerne, sammenhængskraft
samt økonomi og bureaukrati.
FriSes formand John Hebo
Nielsen glæder sig over det
aftryk FriSe har sat på arbejdsgrundlaget i forhold til
styrkelse af den lokale frivillighed.
”Her har vi fx peget på nødvendigheden af at forstærke
den lokale dialog og inddragelse af lokale foreninger
i en kommunalpolitisk kontekst. Det kan fx ske ved etablering af nye uafhængige
lokale frivilligråd, som kan
give det lokale foreningsliv en stærk stemme lokalt.
Et etableringsarbejde som
frivilligcentrene kunne facilitere.”
Brovst i 2019. At Frivilligrådet skulle knyttes tættere på
den lokale frivillighed blev
helt bogstavligt, da det kort

før rådets første møde stod
klart, at sekretariatet var en
del af Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser.
Udflytningen til Brovst i Nordjylland af de i alt 11 arbejdspladser i det fælles sekretariat for Frivilligrådet og
Det Centrale Handicapråd vil
unægtelig få betydning for
Frivilligrådets arbejde i 2019.
Alligevel ser John Hebo med
optimisme frem til det kommende års arbejde i Frivilligrådet, der blandt andet
kommer til at handle om at
få fulgt de 15 anbefalinger til
den statslige støttestruktur
til dørs.
Derudover skal Frivilligrådet med en satspuljebevilling udvikle retningslinjer for
good governance, som skal
være med til at skabe større
gennemsigtighed og understøtte bedre ledelse i organisationer.
”Og her ser jeg frem til at
bidrage med de gode erfaringer, vi i øjeblikket gør
med frivilligcentrenes kvalitetsmodel, som jo netop er
en good governance-model
– både i forhold til processen
og inddragelsen af lokale
aktører,” slutter FriSes formand.

Frivilligrådets
medlemmer 2018:
Mads Roke Clausen, formand for Frivilligrådet, PhD Felllow ved RUC
(Ministerudpeget)
Anna Bjerre Thorsteinsson, direktør i GirlTalk.dk (Valgt)
Arne Eggert, udviklingsdirektør i Kommunernes Landsforening (Indstillet
af KL)
Ebbe Wendt Lorenzen, generalsekretær i foreningen LIVSVÆRK (Valgt)
Jens Maibom Pedersen, formand for KFUM´s Sociale Arbejde (Valgt)
John Hebo Nielsen, formand for Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
(Indstillet af FriSe)
Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet (Valgt)
Knud Aarup, præsidiemedlem i BEDRE PSYKIATRI – Landsforeningen for
pårørende (Valgt)
Mirka Mozer, direktør i Indvandrer Kvindecentret (Valgt)
Pelle Plesner, leder i foreningen Fit for Kids (Valgt)
Sara Krüger Falk, seniorchefkonsulent hos Dansk Industri (Ministerudpeget)
Thit Aaris-Høeg, direktør i Fonden for Socialt Ansvar (Valgt)
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18 møder i ’18
Med 18 netværksmøder i 2018 har arbejdet med
frivilligcentrenes kvalitetsmodel fået en forrygende start
Frivilligcentrenes kvalitetsmodel skal sikre, at frivilligcentrene i højere grad end
tidligere arbejder resultatorienteret. Udviklingen af kvalitetmodellen sker i et tæt
samarbejde mellem FriSe,
Socialstyrelsen og medlemsorganisationer, og i foråret
2018 blev der etableret ni
nye faglige netværk for
ledere og bestyrelser.

”Det første udkast var godt,
men ville kræve alt for
mange ressourcer at komme
i mål med. Vi ville for meget,
men det har jo aldrig været
hverken FriSes intention
eller målet med evalueringen, at der skulle være 37
forskellige skabeloner og
guidelines til at være et godt
frivilligcenter,” siger Casper
Bo Danø.

I maj og juni blev de første
netværksmøder
afholdt,
og igen i november og december drog FriSe og Socialstyrelsen afsted til netværksmøder i hele landet.
Samtlige frivilligcentre har
deltaget på møderne, og
på alle møder har der været
flere bestyrelsesfolk end
ansatte.

Da første udkast af kvalitetsmodellen mødte frivilligcenterudvalget, bestyrelsen
og den faglige følgegruppe,
stod det klart, at modellen
skulle forenkles, så den ikke
blev for omfattende eller administrativt tung.

”Socialstyrelsen og FriSe er
fulde af benovelse og begejstring over det flotte fremmøde, det store engagement
og det ejerskab, frivilligcentrene har taget i forhold til
processen og kvalitetsmodellen,” forklarer sekretariatsleder Casper Bo Danø.
Entusiasmen har været stor
på netværksmøderne og
ambitionerne høje, hvilket
kom til udtryk i det første
udkast til en kvalitetsmodel.
Her var der mange temaer,
endnu flere indikatorer og et
stort fokus på det organisatoriske frem for kerneopgaverne.
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Kvalitetsmodellen undergik
således en række forandringer
og
forenklinger,
før den blev sendt i høring
blandt frivilligcentrene i det
sene efterår.
”Vi har lyttet, og vi er blevet klogere. Og jeg føler, at
vi er lykkedes ret godt med
balancen
mellem
fælles
standarder og den lokale
selvbestemmelse og autonomi, hvor frivilligcentret
selv sætter retningen og prioriterer opgaverne,” lyder
det fra Casper, der især er
positivt overrasket over den
store bestyrelsesopbakning
til kvalitetsmodellen som et
arbejdsredskab lokalt.

Udover en fælles workshop
i januar og endnu en høring
ligger aktiviteterne for 2019
endnu ikke helt fast, men i
forhold til det hektiske tempo i 2018 vil der være mindre
mødeaktivitet.
FriSe har fokus på at udvikle
skabeloner, guidelines og et
selvevalueringsredskab, og
frivilligcentrene skal i gang
med arbejdet med de to temaer i kvalitetsmodellen og
selv prioritere hvilke indsatser, der er vigtigst lokalt.
”Allerede nu kan vi se, at kvalitetsmodellen gør en forskel.
Der arbejdes med strategi
og kompetencer som aldrig
før, og vi er slet ikke i tvivl
om, at vi kommer til at se et
kvalitativt løft, hvilket også
kommer til at gøre en forskel i forhold til omverdenens opmærksomhed,” slutter
Casper Bo Danø.

FORTSÆTTES

Baggrund for kvalitetsmodellen
Efter mere end halvandet års forhandlinger og adskillige møder med ministeren, ordførere, departementet og
Socialstyrelsen lykkedes det endelig i
begyndelsen af 2018 FriSe at få allokeret midler til udvikling og implementering af en kvalitetsmodel for frivilligcentrenes arbejde.
Kvalitetsmodellen bygger videre på
viden fra evalueringen af frivilligcentrene fra 2016, så frivilligcentrene kan
arbejde mere resultat- og udviklingsorienteret, som anbefalet i evalueringen.
Det har været en lang og sej proces
for såvel bestyrelse som sekretariat
at få placeret opgaven med kvalitetsmodellen, ikke mindst da regeringens
task force i september 2017 pludselig
pegede i en hel anden retning, der slet
ikke tog højde for det igangværende
arbejde med nye tildelingskriterier og
de andre initiativer, som FriSe havde
igangsat på baggrund af evalueringens ni anbefalinger.
Som en del af civilsamfundsstrategien
er frivilligcentrenes grundfinansiering
sikret frem til 2021, og FriSe har fået
tildelt midler til kvalitetsarbejdet 20182021, hvorefter frivilligcentrene skal
evalueres igen.
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Faglig følgegruppe. En faglig følgegruppe med deltagere fra blandt andet DGI, Game, Red Barnet, Røde Kors
og Ældre Sagen skal give ekstern sparring og faglige input for at kvalificere
processen og kvalitetsmodellen.
Følgegruppen, som repræsenterer forskellige målgrupper og organisationsformer inden for det frivillige arbejde,
mødes en gang årligt frem til 2021.

De faglige netværk består af:
Nordjylland Frivilligcenter Frederikshavn, Frivilligcenter Hjørring, De Frivilliges Hus
Aalborg, Frivillighuset Jammerbugt, Frivilligcenter Mariagerfjord og FrivilligThy
Østjylland Frivilligcenter Silkeborg, Frivilligcenter Aarhus, Frivilligværket Randers,
Frivilligcenter Odder, De Frivilliges Hus Viborg og Frivilligcenter Favrskov
Midt- og Vestjylland Frivilligcenter Ikast-Brande, Frivilligcenter Herning, FrivilligVest
Ringkøbing-Skjern, Kultur & Frivillighuset Holstebro, Frivilligcenter Struer,
Frivilligcenter Lemvig, Frivillighedscenter Skive og Frivilligcenter Morsø
Syd- og Sønderjylland Frivilligcenter Fredericia, Foreningernes Hus Vejle,
Frivillighuset Varde, Frivillighuset Vindrosen Esbjerg, Huset Frivilligcenter Vejen,
Frivilligcenter Haderslev, Frivilligcenter Aabenraa og Frivilligcenter Tønder
Fyn Frivilligcenter Middelfart, Frivilligcenter Nordfyn, Frivilligcenter Odense,
Frivilligcenter Kerteminde, Frivilligcenter Nyborg, Frivilligcenter Faaborg-Midtfyn,
Frivilligcenter Sydfyn og Frivilligcenter Langeland
Sydsjælland Frivilligcenter Sorø, Frivilligcenter Slagelse, Frivilligcenter Næstved,
Frivilligcenter Lolland, Guldborgsund Frivilligcenter og Stevns Frivillighedscenter
Hovedstad Nord Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, Frivilligcenter Gentofte,
Frivilligcenter Furesø, Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, Frivilligcenter Rudersdal og
Frivilligcenter Hørsholm
Hovedstad Syd Frivilligcenter Roskilde, Frivilligcenter Greve, Frivilligcenter
Albertslund, Frivilligcenter Amager, Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby,
SR-bistand, Energicenter Voldparken og Rødovre Frivilligcenter
Nordsjælland Frivilligcenter Halsnæs, Frivilligcenter Helsinge, Frivilligcenter
Græsted, Frivilligcenter Helsingør, Frivilligcenter Hillerød og Frivilligcenter
Fredensborg.

Netværksmøder i 2018:
14. maj: Østjylland i Frivilligcenter Aarhus. 16. maj: Midt- og Vestjylland i
Frivilligcenter Herning. 23. maj: Hovedstad Nord i Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk.
24. maj: Nordsjælland i Frivilligcenter Hillerød. 4. juni: Nordjylland i Frivilligcenter
Frederikshavn. 18. juni: Syd- og Sønderjylland i Vindrosen. 19. juni: Fyn i
Frivilligcenter Odense. 25. juni: Hovedstad Syd i Energicenter Voldparken. 26. juni:
Sydsjælland i Frivilligcenter Næstved. 6. november: Østjylland i Frivilligcenter Aarhus.
7. november: Midt- og Vestjylland i Frivilligcenter Herning. 13. november: Hovedstad
Nord i Frivilligcenter Furesø. 14. november: Nordsjælland i Frivilligcenter Græsted.
19. november: Nordjylland i FrivilligThy. 21. november: Syd- og Sønderjylland
i Frivilligcenter Fredericia. 26. november: Hovedstad Syd i Frivilligcenter
Greve. 27. november: Sydsjælland i Frivilligcenter Næstved. 4. december: Fyn i
Frivilligcenter Kerteminde.
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Flere
selvhjælpsgrupper
i Danmark
En ny strategi skal sikre udbredelse af flere selvhjælpsgrupper blandt FriSes
medlemmer

I 2017 kunne FriSe byde
velkommen til tre nye
selvstændige
selvhjælpsorganisationer, og flere
frivilligcentre begyndte at
tilbyde
selvhjælpsgrupper
efter den store succes med
projekter som Kom Videre
Mand og PUST-samarbejdet
med ADHD-foreningen.
Anderledes barsk ser det ud
i 2018, hvor vi har måttet sige
farvel til tre selvhjælpsorganisationer grundet manglende midler til at fortsætte
arbejdet. Også på frivilligcenterfronten har det vist
sig svært at skaffe midler til
selvhjælpsindsatsen, og antallet af grupper er faldende.
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En af udfordringerne for finansieringen af selvhjælp er
blandt andet mange puljers
fokus på målgrupper, der er
meget socialt udsatte.
”Og det er ikke nødvendigvis de klassiske selvhjælpsgruppers styrke. At deltage i
en selvhjælpsgruppe er ikke
for alle. Det er en ramme for
en ligeværdig og gensidig
samtale, hvor deltagerne
selv bidrager med deres
tanker, følelser og erfaringer.
Deltagerne har selv ansvaret
for egen situation eller udvikling,” fortæller Dannie
Larsen, udviklingskonsulent i
FriSe og fortsætter:
”Til gengæld er deltagelse

i en selvhjælpsgruppe ekstremt kraftfuld og værdifuld
for en stor gruppe mennesker, der oplever forskellige
former for kriser eller udfordringer. Det skaber energi og overskud og gør det
nemmere at håndtere hverdagen og situationen på en
mere hensigtsmæssig måde.
Derfor er det også effektivt
i forhold til at forhindre, at
mennesker i krise netop ikke
ryger helt ned eller havner i
en situation, hvor de risikerer
at blive udsatte.”

Fokus på kvalitet. De sidste års metodeudviklingsprojekter, fx Kom Videre
Mand, SMART Recovery
og ADHD-grupper, har alle
fået positive evalueringer,
og projekterne har udviklet
selvhjælpsmetoden, givet ny
viden og dokumentation og
har samtidig været en vigtig
løftestang lokalt for både eksisterende selvhjælpsmedlemmer og for frivilligcentre,
som ikke tidligere har haft
selvhjælp.
Samtidig har FriSe afsluttet
en længere proces med udvikling af et fælles kvalitetsgrundlag for selvhjælpsgrupper i FriSe-regi, hvor
blandt andet uddannelse af
frivillige igangsættere var et
naturligt fokusområde.
Men har projekternes fokus på metode, uddannelse
og dokumentation haft en

effekt på forventninger og
krav til de mere traditionelle
selvhjælpsgrupper?
”Sammen med selvhjælpsudvalget og FriSes bestyrelse fik vi oplevelsen af, at
vi var på vej til at professionalisere selvhjælpsgrupperne
mere og mere. Og det unikke
er jo netop det medmenneskelige aspekt uden fagpersoner og eksperter; Det at
føle sig set, hørt og forstået
af mennesker i samme situation og finde styrken i fællesskabet,” fortæller Dannie
Larsen.
Tysk
selvhjælpssucces.
FriSe tog konsekvensen af
erkendelsen og inviterede
således en af pionererne på
selvhjælpsområdet; Jürgen
Matzat fra Tyskland til FriSes årsmøde i Vejle. Med sig
havde han bogen “Selvhjælpsgrupper i Danmark” af

FriSes helt egen Anne Diemer og en undren over det
danske begreb ‘igangsættere’.
Ifølge
Jürgen
er
tilstedeværelsen af en igangsætter i kortere eller længere
tid nemlig et brud på gensidigheden
og
ligeværdigheden, som netop giver
selvhjælpsgruppen
værdi.
Med 100.000 selvhjælpsgrupper i Tyskland og en
stabil finansiering af tilbuddet gav Jürgens oplæg anledning til diskussion blandt
medlemmer efterfølgende.
En diskussion, der siden er
fortsat i såvel selvhjælpsudvalg som FriSes bestyrelse
og munder ud i en præsentation af vores tanker for udbredelse af flere selvhjælpsgrupper i Danmark på FriSes
årsmøde i 2019.
Og i stedet for metodeudvikling og særlige målgrupper handler det i stedet
om at udbrede de klassiske
selvhjælpsgrupper
blandt
vores medlemmer, så vi kan
etablere langt flere selvhjælpsgrupper end tilfældet
er i dag.
”Vi skal fastholde det unikke i det eksisterende og værdien heraf - og arbejde for at
dokumentere og promovere
det, så selvhjælp anerkendes lokalt og nationalt. Vi skal
sikre kvaliteten på baggrund
af værdier og principper,
men det overordnede mål
er kvantitet: Der skal mange
flere selvhjælpsgrupper i
Danmark – fordi de virker,
fordi de kan skabe værdi
for deltagerne, og fordi de
kan spille en stor rolle i kommunernes sundhedsfremme
og forebyggelse.”
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Første år med nye
tildelingskriterier
På trods af et stort forarbejde blev ansøgningsprocessen
til FRIG 2018 unødig bureaukratisk

Ansøgningsprocessen
til
FRIG 2018 var første gang
med de nye tildelingskriterier for frivilligcentrenes
grundfinansiering. På trods
af et intensivt forarbejde af
FriSe i forhold til at sikre en
smidig overgang til den nye
procedure og de nye kriterier lykkedes det ikke at få alle
vores forslag til ansøgningsprocessen igennem til Tilskudsforvaltningen.
”Ansøgningsprocessen
endte med at være meget
sværere, end den burde have
været.
Sagsbehandlingen
blev unødig bureaukratisk,
særligt med henblik på kriterie 1 omkring en bredt sammensat bestyrelse,” forklarer
Casper Bo Danø, sekretariatsleder i FriSe.
Netop kriterie 1 havde op
til ansøgningsfristen givet
mange spørgsmål hos medlemmerne, og i forhold til
afgørelserne står det nu
klart, at vejledningen var uklar. Sagsbehandlingen gav
således anledning til over 50
betingede tilsagn om tilskud.
Det har selvsagt skabt stor
frustration og unødige arbejdsbyrder hos både medlemmer og FriSe.
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Ny definition. Ansøgningsprocessen i 2018 bød på
en ny definition af et frivilligcenter, som har fokus på,
at: ”Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det
frivillige arbejde bredt på en
sådan måde, at det kommer
forskellige målgrupper til
gavn.”
Den nye definition af et frivilligcenter er udformet af Socialministeriet og er politisk
godkendt med henblik på
at sikre, at kun frivilligcentre kan modtage grundfinansiering fra FRIG. Med
tiden er der kommet flere
ansøgninger til FRIG fra organisationer, der ikke er frivilligcentre, og igennem de
sidste par år har Tilskudsforvaltningen været nødt til at
udbetale FRIG til enkelte af
disse organisationer, da de
levede op til de gamle tildelingskriterier med dokumentation af aktivitetsniveau og
kommunal medfinansiering.
Desværre fik den nye definition af et frivilligcenter konsekvenser for Frivilligcenter
for Seniorer og Sozialdienst
Nordschleswig, da Socialstyrelsen ikke vurderede, at
deres målgrupper var brede

og åbne for alle, da deres aktiviteterne primært var rettet
mod henholdsvis ældre og
det tyske mindretal.
”FriSe har forståelse for vigtigheden af en bred målgruppe for et frivilligcenter,
men et afslag på grundfinansiering seks måneder inde i
samme budgetår og uden
klageret er helt utilstedeligt,”
siger Casper Bo Danø.
FRIG 2019. FriSe har overbragt vores kritikpunkter og
utilfredshed med sagsbehandlingen til Tilskudsforvaltningen på flere møder i
efteråret, hvor vi også udfordrede fortolkningen af kriterie 1 og søgte afklaring på,
hvordan vedtægter kan leve
op til kravet om en bredt
sammensat bestyrelse.
FriSe har desuden givet forslag til forbedringer af vejledningen, og er således mere
fortrøstningsfulde i forhold
til ansøgningsprocessen for
FRIG 2019.

Kun 30 medlemmer fik PUF
Kun halvdelen af ansøgerne til PUF i 2018 fik positivt svar, og FriSes medlemmer oplevede desværre en drastisk nedskæring i tildelte midler fra PUF, da kun 30 medlemmer
modtog tilsagn om støtte mod 47 medlemmer, der fik tilskud i 2017. Også FriSe fik
afslag, da vi for første gang i frivilligjob.dk’s 14-årige historie ikke modtog PUF til udvikling af portalen.
De senere år har FriSe og FriSes medlemmer fået nogenlunde det samme fra PUF både når vi kigger på det samlede beløb og på den samlede procentdel af puljen. I
2017 fik 47 medlemmer samlet 8,4 millioner ud af puljens 43 millioner kroner, hvilket
svarede til 19,7 pct. af puljens samlede størrelse. I 2016 modtog 43 medlemmer 8,6 mio.
kr. svarende til lidt over 20 procent af puljen.
I 2018 ser der anderledes barsk ud, da kun 30 medlemmer samlet har modtaget 5,2
mio. kroner svarende til 11,6 pct. af puljens samlede størrelse. Antallet af ansøgninger
samt puljens størrelse har været nogenlunde konstant siden 2016, så vi kan konstatere,
at konkurrencen er skærpet i et stadigt stærkere ansøgningsfelt.
Knap 53 procent af ansøgerne til PUF-puljen fik positivt svar, og 265 projekter har
modtaget tilsagn om støtte til et samlet beløb af 44,7 millioner kroner. Til sammenligning havde de 498 ansøgninger om støtte en samlet ansøgningssum på 156 millioner
kroner. Altså 111 millioner kroner mere, end der var i puljen.
Statistik ændrer imidlertid ikke på, at både afslag og reducerede beløb har store konsekvenser for såvel FriSe som vore medlemmer. Det står nu helt klart, at vi ikke som
tidligere kan regne med støtte fra PUF-puljen, og at vi også skal kigge andre steder
efter støtte til drift og udvikling.

17

18

Deltagerrekord på
FriSes årsmøde
Et program med fokus på lokal interessevaretagelse trak 9.-10. marts 2018
167 deltagere fra 65 medlemsorganisationer til FriSes årsmøde og generalforsamling i Vejle. Aldrig før har vi samlet så mange medlemsorganisationer
på samme sted. Ud over interessante oplæg, spændende diskussioner og
faglig fordybelse var der også plads til netværk, kaffe og hygge med kolleger fra hele landet

Minister: I løfter
frivilligheden
“Det er min klare overbevisning, at frivillighed og civilsamfund er med til at skabe
sammenhængskraft og er den lim, som holder Danmark sammen. Vores tradition med
frivillighed skal vi værne om og udvikle. Og
det gør vi blandt andet ved, at I øger jeres
indflydelse lokalt, eksempelvis ved at indgå
i gode partnerskaber med kommunerne.
Selvhjælpsgrupperne skal have mere vind i
sejlene, og flere udsatte skal have glæden
af at engagere sig i et frivilligt fællesskab.”
Sådan lød ordene, da Børne- og Socialminister Mai Mercado åbnede FriSes årsmøde

2018. I ministerens videohilsen fortalte hun
også om civilsamfundsstrategien, den nye
sammensætning af Frivilligrådet, og så
kunne ministeren afsløre nyheden om, at
FriSe fra 2019 er ny national koordinator for
Frivillig Fredag.
“Jeg vil ønske jer held og lykke i det kommende år. Der bliver meget at tage fat på,
men jeg ved, at I gør et hamrende godt stykke arbejde, og jeg ved, at I vil gøre en stor
indsats for at løfte frivilligheden, og det sætter jeg stor pris på,” afsluttede Mai Mercado.
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Lobbyisme er en
holdsport
“Tydeliggør den værdi, I skaber - ikke de
krav , I har.” Sådan lød et af hovedbudskaberne fra forfatter og kommunikationsekspert
Peter Mose, da han på FriSes årsmøde førte
medlemmerne igennem lobbyistens 10 dyder og vejen til Lobbyland 2025. Her gælder
det om have en samlende sag, en kernefortælling, de rigtige relationer og strategiske alliancer med nye og måske overraskende samarbejdspartnere.
“Hvilken samfundsværdi kan I bygge et
narrativ om, og hvilken løsning kan I levere
lokalt,” sagde Peter Mose, der også opfor-

drede tilhørerne til at bringe deres organisationer i spil på uventede områder: “I er i
relationsbranchen.”
Lokalt gælder det om, at skabe og fastholde
gode kontakter til forvaltningen og politikerne. At argumentere sagligt og velunderbygget og dokumentere jeres resultater. Giv
gerne eksempler fra andre kommuner, andre
brancher og fortæl, hvordan I gør kommunen bedre. Mød ikke blot op med et PROBLEM, men også med en LØSNING.

Sjovt sammen
om sagen
39 % af danskerne over 16 år deltager i frivilligt arbejde. Det viser tallene fra Frivilligrapporten, som centerchef Laura Auken fra
Center For Frivilligt Socialt Arbejde præsenterede på FriSes årsmøde. At være med til at
gøre en forskel motiverer 85 % af de frivillige.
Næsten tre ud af fire fremhæver, at det motiverer dem, at det frivillige arbejde er sjovt,
og at de er en del af et socialt fællesskab.

Trods de seneste års diskussioner om, hvor
frivilligheden bevæger sig hen, er foreningerne fortsat omdrejningspunkt for langt
de fleste danskeres frivillige engagement.
Således er 75 procent af de frivillige medlem
der, hvor de lægger deres frivillige indsats.

Tysk selvhjælpssucces
100.000 selvhjælpsgrupper, 340 selvhjælpskontorer og et budget på 77 mio. Euro i
2017. Erfaringer med selvhjælpsgrupper i
Tyskland blev bragt i spil på FriSes årsmøde
med en af de store pionerer inden for området professor Jürgen Matzat. Med sig havde
han bogen “Selvhjælpsgrupper i Danmark”
af Anne Diemer og en undren over det dan-
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ske begreb ‘igangsættere’. Ifølge Jürgen er
tilstedeværelsen af en igangsætter i kortere eller længere tid nemlig et brud på gensidigheden og ligeværdigheden, som netop
giver selvhjælpsgruppen værdi. Efterfølgende diskuterede selvhjælpsfolk fra hele landet
strategier for udbredelse af selvhjælpsgrupper i Danmark.

Bestyrelsen 2018
På FriSes generalforsamling 10. marts 2018
blev der valgt kendte ansigter og et enkelt
nyt til FriSes bestyrelse. Mariane Ravnholt,
formand for Frivilligcenter Herning og Lea
Gry von Cotta-Schønberg, leder af Frivilligcenter Halsnæs, genopstillede begge og blev
valgt ind sammen med formand for Frivilligcenter Greve, Britta Jacobsen, der havde stillet sit kandidatur til rådighed. Desuden blev
der valgt to suppleanter, Anne Lise Holst

Jensen, leder af Kultur & Frivillighuset i Holstebro og formand for Frivilligcenter Kerteminde Annette Hoffmann.
Det betød samtidigt et farvel og tak for indsats og stort engagement til Winnie Berndtson, formand for Frivilligcenter Amager, der
siden 2014 har været en del af FriSes bestyrelse, senest som næstformand.
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En simplere
støttestruktur,
satspuljens fald og en
kvinde ved navn Britta
Anbefalinger om en simplere statslig støttestruktur og mere lempelige krav
til de frivillige foreninger blev i 2018 overhalet af en svindelsag, hvorefter
satspuljen også blev afskaffet. Historien om støttestrukturen på det sociale
område og finansiering af frivillige indsatser blev i 2018 en ren spændingsroman, hvori det sidste punktum endnu ikke er sat

Gode intentioner. Komplekse regler, tunge dokumentationskrav og besværlige
ansøgningsprocedurer. Det
kan være en svær opgave
at finde rundt i de statslige
ansøgningspuljer og særligt
for små og mellemstore
foreninger
unødigt
ressourcetungt at søge statslige midler og leve op til de
krav, der følger med støtten.
Derfor vakte det glæde i
civilsamfundet, da Børneog Socialminister Mai Mercardo i foråret 2018 nedsatte
en arbejdsgruppe, der skulle
kigge det statslige støtte- og
tilskudssystem på det frivillige sociale område efter i
sømmene.
Konkret skulle arbejdsgruppen komme med forslag til
hvordan
støttestrukturen
kunne forbedres, så foreninger i stedet for at bruge
tid på administration og bureaukrati kunne bruge tiden
på deres kerneaktiviteter.
”De frivillige skal bruge flest
mulige kræfter på dét, det
hele handler om: De frivillige
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indsatser. Det gør vi blandt
andet ved at have en infrastruktur, der støtter og udvikler sektoren. Derfor er det
så vigtigt, at vi får lavet det
her gennemsyn af den statslige støttestruktur. Og det
er afgørende, at de frivillige
selv bliver inddraget i arbejdet, så vi bedre kan nå målet
om, at det skal være lettere at være frivillig,” sagde
Børne- og Socialministeren
ved nedsættelsen af arbejdsgruppen, der bestod af
repræsentanter fra Børneog Socialministeriet, Socialstyrelsen, Finansministeriet,
KL og Frivilligrådet.
En
spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige
sociale foreninger med henblik på at identificere elementer og processer i tilskudsadministrationen, der
er uhensigtsmæssige eller
bureaukratiske, blev gennemført i forsommeren, og
her bidrog mange af FriSes
medlemmer med vigtig viden og erfaringer.
Sammen med Røde Kors,
Ældre Sagen, Isobro og

CFSA var FriSe høringspartner på arbejdsgruppens anbefalinger, der efter planen
skulle have været afrapporteret i begyndelsen af august.
Høringen blev dog forsinket,
og først i midten af september fik FriSe mulighed for at
se arbejdsgruppens 15 anbefalinger, der samtidig slap
ud i pressen. Her gav især
titlen på anbefaling 10; Mere
stabil støtte til etablering
og grundfinansiering af frivilligcentrene, anledning til
mange spørgsmål fra FriSes
medlemmer.
FriSe kunne imidlertid ikke
kommentere på indholdet af
anbefalingen, førend anbefalingerne blev offentliggjort
på trods af gode nyheder om
længe ventede ændringer i
ansøgningsprocedurer.
Og så kom Britta.
Verdens
værste
timing.
I selvsamme uge som de
15 anbefalinger, der skulle
forenkle støttestrukturen og
lempe regler om revision og
budgetter, skulle have været

offentliggjort, blev nyheden
om svindelsagen offentligt
kendt.
En betroet medarbejder, som
hele Danmark snart var på
fornavn med, var mistænkt
for at have misbrugt sin
stilling i tilskudsadministrationen til at uretmæssigt tilegne sig 111 millioner kroner
i perioden 2002-2018.
Faktisk sad FriSe til møde
i
Tilskudsadministrationen
netop den 9. oktober 2018
- den dag, hvor først personalet i Socialstyrelsen og
siden resten af Danmark fik
nyheden på Børne- og Socialministerens pressemøde.
Kun otte minutter inde i
FriSes møde med tilskudsadministration, hvor der var
ansøgningsprocedurer
for
FRIG på dagsordenen, kom
der pludselig heftig aktivitet
på mobiler og gangene, hvorefter mødet blev udsat i al
hast, og FriSe på en nærliggende cafe kunne se ministerens beklagelser på mobilskærmen.
De næste dage og uger bød
på mediestorm og menneskejagt og ikke mindst usikkerhed omkring de økonomiske anbefalingers fortsatte
skæbne. Med et budskab om
lempeligere regler, mindre
kontrol og mere tillid kunne
timingen ikke være dårligere
i en så stor svindelsag med
offentlige midler.
To eksterne undersøgelser
blev sat i gang, og det tilskudsadministrative system
lukket helt ned med stop for
udbetalinger. Flere politikere
og foreninger var ude med
kritik af såvel Socialstyrelsen som satspuljen, ligesom
Rigsrevisionens tidligere kritik om rod i de sociale tilskud
dukkede op igen.

Socialstyrelsen
varslede
yderligere kontrol, mens
Frivilligrådet advarede mod
nye kontrolsystemer, som
kunne komme til at ødelægge foreningernes og de frivilliges muligheder for effektivt at kunne hjælpe socialt
udsatte. Fra socialminister
Mai Mercado lød det dog
hurtigt, at dokumentationskravene til de frivillige foreninger ikke skulle strammes
som følge af sagen.
”Det kan virke fristende at
svare igen ved at indføre ekstrem kontrol med de penge,
vi deler ud via satspuljen.
Men en sådan tilgang kan for
eksempel være hæmmende
for de mange frivillige i
foreningslivet, der i forvejen
tynges af regler og krav. Det
må aldrig ende med, at den
frivillige kasserer i sportsklubben skal bruge al sin tid
på at udfylde skemaer og stå
skoleret for statens kontrollanter. Det har ingen glæde
af, ” lød det fra ministeren i
et debatindlæg:
”Når vores tillid bliver sat
på prøve, kræver det kontant handlekraft, så vi får ram
på de brodne kar, og så fejl
bliver rettet og huller lukket. Men det kræver også,
at vi slår koldt vand i blodet,
så for eksempel de mange
kræfter i det frivillige Danmark kan fortsætte det gode
arbejde. Kontrol og straf kan
ikke gøre det alene. Vores
samfund bygger på tillid, og
det skal det blive ved med at
gøre.”
Den
officielle
offentliggørelse af anbefalingerne
blev udskudt, hvilket dog
ikke forhindrede Altinget i
at afsløre ordlyden af de 15
anbefalinger til afbureaukratisering af civilsamfundet
den 25. oktober. På det tid-

spunkt var anbefalingernes
status og fremtid dog uvis,
og FriSe kunne som høringspartner ikke kommentere
anbefalingerne før den officielle offentliggørelse.
Slut med ansøgninger. En lille uge efter, den 31. oktober
kom den officielle offentliggørelse på Socialministeriets hjemmeside med de 15
anbefalinger, der blandt andet lyder, at driftstilskud udbetales først på året og samtidig skal regler om revision
og budgetter lempes.
FriSe er meget positiv over
for hensigten om at afbureaukratisere
støttestrukturen, og særligt tilfredse
er vi med anbefaling 10,
der byder på justeringer af
modellen for udmøntning
af frivilligcentrenes grundfinansiering. Således skal frivilligcentrene fra 2020 ikke
længere bruge tid og ressourcer på ansøgninger, men
vil i stedet modtage FRIG
direkte og allerede i januar,
såfremt de lever op til tildelingskriterierne.
“Som landsorganisation
har vi i adskillige år peget
på FRIG-puljens unødvendige og uhensigtsmæssige
bureaukrati, herunder den
helt uacceptabelt sene udbetaling til stor frustration
og usikkerhed for frivilligcentrene. Forslaget om mere
stabil støtte til etablering og
grundfinansiering af frivilligcentrene er et særdeles
håndfast resultat af FriSes
mangeårige indsats på såvel
politisk som embedsniveau
i forhold til at sikre en mere
smidig sagsbehandling og
bedre vilkår for landets frivilligcentre,” lød det fra FriSes
formand John Hebo Nielsen.
FORTSÆTTES
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“Anbefalingerne er et solidt
skridt i den rigtige retning,
men den videre proces med
implementering af forslagene er helt afgørende. FriSe
står klar til at indgå i et konstruktivt samarbejde med
tilskudsadministrationen,
blandt andet i forhold til at
sikre
dokumentationskrav,
der i højere grad understøtter frivilligcentrenes arbejde med kvalitetsudvikling,”
sagde formanden dengang.
De 15 anbefalinger fik dog
ikke meget plads i pressen,
for allerede dagen efter
landede partierne bag satspuljen en aftale om fordeling af satspuljemidlerne for
2019-2021. Og samme dag
lukkede tilskudsadministrationen op for udbetalinger
igen. Nu kunne civilsamfundets organisationer endelig
ånde lettede op.
Satspuljen er landet – satspuljen er død. Partierne
bag satspuljen indgik 1. november 2018 en aftale om
fordelingen af satspuljemidler for perioden 2019-2021.
Fem uger senere - fredag
den 30. november meldte Finansministeriet så ud, at satspuljen bliver afskaffet som
en del af finanslovsaftalen
mellem Regeringen og DF.
Aftalen for 2019-2021 fordelte godt 1,1 milliard kroner
på det sociale område, og
som noget helt nyt var der
afsat midler til initiativer, der
skal sikre en større transparens og ansvarlighed i den
frivillige sociale sektor samt
øge sektorens egenkontrol.
Frivilligrådet skal udvikle retningslinjer for good governance, og der skal oprettes en
whistleblowerordning, som
foreninger kan benytte, hvis
der er fejl eller uregelmæssigheder i tildelingen af tilskud. I alt afsættes 10,6 mio.
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kr. til dette arbejde.
Satspuljen har ofte og med
rette været kritiseret for at
være for uoverskuelig og for
svær at administrere, og da
DF gik til finanslovsforhandlingerne med et ønske om
at tage pensionisterne ud af
puljen, hvilket ville halvere
puljens størrelse, alternativt
afskaffe den, gik flere i organisationer i pressen med
en advarsel om konsekvenserne ved at afskaffe puljen
og dermed fjerne finansieringsmulighederne for mange
frivillige sociale indsatser.
“Det er bekymrende, hvis
en meget lille gruppe sidder
i et lukket forhandlingslokale
og trækker beslutninger
ned over en sektor, som de
- med al respekt - måske
ikke har den store indsigt i,”
lød det i Altinget fra Frivilligrådets formand, der i stedet udtrykte et ønske om
ny model med det samme
formål, men i en ny og bedre
konstruktion.
”Vores ønske er, at man inviterer til en bred og åben
drøftelse med branchen i forhold til, hvordan fremtidens
støttestruktur skal tage sig
ud. Det er helt afgørende,
da en ny struktur på den ene
side skal understøtte mindre, frivilligt baserede organisationer og nye ideer på
socialområdet og på den anden side understøtte veletablerede organisationer, der
arbejder professionelt for
meget socialt udsatte mennesker,” skrev Frivilligrådets
formand Mads Roke Clausen
i et debatindlæg i Altinget.
Det blev som bekendt ikke
tilfældet. Satspuljen blev afskaffet uden en færdig model til at afløse den. Allerede
fra 2019 stopper tilførslen af
nye penge.

Størstedelen af de over 16
milliarder i satspuljen er imidlertid faste bevillinger, som
vil blive overført til finansloven. Men en mindre del af
satspuljen bruges på midlertidige projekter, som står
til at udløbe de kommende
år. Når alle projekter er udløbet, vil det give en reserve
på 600-800 millioner årligt.
Og disse midler skal ifølge
aftaleteksten være øremærket “sociale indsatser, hvor
især civilsamfundet skal prioriteres”.
Frivilligrådets
formand
pegede i et debatindlæg i
Altinget på, at der kan være
tale om en forbedring for
sektoren, da det fremgår af
aftaleteksten, at civilsamfundet skal prioriteres højt, og
at socialområdet skal have
hovedparten af midlerne.
Men der er bestemt også udfordringer:
”Jeg er både fuld af forhåbninger om, at vi med den
nye konstruktion potentielt
kan se nogle forbedringer
for den frivillige sociale sektor. Men jeg er også bekymret, særligt for den store
underskov af små vigtige
organisationer, der ikke har
musklerne til at gøre sig selv
lækre nok til at komme i betragtning til en post på finansloven,” lød det fra Mads
Roke Clausen.
Også andre organisationer har udtrykt deres bekymringer for de fremtidige
finansieringsmuligheder
for de frivillige sociale foreninger, da det kan blive
svært for sociale foreninger
at komme på finansloven.
Først efter det kommende
folketingsvalg bliver den endelige erstatning for satspuljen forhandlet på plads, og

på næste års finanslov vil der
formentlig skulle afsættes
flere penge til reserven, som
endnu ikke fået noget navn.
Hvad angår de økonomiske
anbefalinger var planen før
satspuljens fald, at socialordførerne skulle mødes i
løbet af første kvartal i 2019
for at diskutere implementeringen af anbefalingerne.
Socialdemokraternes
Pernille Rosenkrantz-Theil er i
Altinget citeret for følgende:
“Nogle anbefalinger koster
penge at gennemføre. Andre
er af ren administrativ karakter. Og så er der administrative ændringer, som kræver
dybere politiske diskussioner.”
Vis værdien. Britta er anholdt og vil blive retsforfulgt.
Men ellers er det ikke meget
andet, der sikkert. Jo, at der
kommer et folketingsvalg inden 17. juni 2019.
Frivilligrådets
formand
peger på et kommende arbejde for civilsamfundsorganisationerne i forhold til
at forpligte politikerne på en
ordentlig model.
“Vi skal blive bedre til at synliggøre den værdi, den samlede sektor bidrager med til
vores samfund. Vi skal have
styrket vores brand ved at
få vist Danmark, hvad det er,
sektoren kan, og den forskel,
den skaber.”
Netop for vise værdien har
FriSe taget initiativ til en
række
kaffemøder
med
partiernes
socialordførere
i foråret 2019. Her vil vi
give en orientering på frivilligcentrenes arbejde med
udvikling af den lokale
frivillighed, en status på udviklingen og implementeringen af kvalitetsmodellen og
ikke mindst fortælle om nye

tiltag, muligheder og udfordringer. Vi benytter samtidig muligheden til at fortælle
om potentialet for udviklingen af selvhjælpsgrupper og
FriSes nye strategi for flere
selvhjælpsgrupper.

Anbefaling 10. Mere stabil støtte til
etablering og grundfinansiering af
frivilligcentrene
Frivilligcentrene har siden 2010 haft en fast bevilling til grundfinansiering og etableringsstøtte via satspuljen. Midlerne er
blevet anvendt til ansøgningspuljer til henholdsvis etableringsstøtte til nye frivilligcentre (ETFRI) og grundfinansiering
af eksisterende frivilligcentre (FRIG). Derudover har der været
midler på bevillingen til FriSe til konsulentstøtte af frivilligcentrene. Især grundfinansiering opleves af frivilligcentrene
som unødvendigt bureaukratisk pga. puljens driftsnatur og
en meget høj konsistens i tilskudsmodtagerne over årene,
samt at tilskuddene ofte udmøntes sent i forhold til, at støtten
gives for hele årets drift.
Der vil derfor være ressourcer at spare både for frivilligcentrene og for Socialstyrelsen ved at ændre på modellen for
udmøntningen for både FRIG og ETFRI.
Arbejdsgruppen foreslår på den baggrund, at:
• der ses på muligheden for at sikre frivilligcentrene en mere
stabil støtte ved fx at justere modellen for udmøntning af
grundfinansieringen af frivilligcentrene, så de modtager
midlerne direkte, såfremt de lever op til gældende krav for
støtten, og ikke længere behøver at ansøge om det samme
tilskud hvert år.
• der i forlængelse heraf kan ses på at foretage en justering
af etableringsstøtten til nye frivilligcentre i puljen ETFRI, så
projektperioden for denne forlænges med henblik på, at
frivilligcentre efter endt etablering kan optages i ordningen
for grundfinansiering.
Konsekvens. Ved at gennemføre forslaget vil frivilligcentrene
på grundfinansiering opleve en større budgetsikkerhed og
stabil likviditet. Frivilligcentrene vil heller ikke længere skulle
afsætte ressourcer til at skrive ansøgninger, om end der
fortsat vil være et dokumentationskrav, der følger med modtagelse af grundfinansieringen.
Fra Afrapportering fra arbejdsgruppen om den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det frivillige sociale område, Børne - og Socialministeriet oktober 2018
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Et år i frivillighedens og
fællesskabets tegn
Det er nærmest en tradition, at Aarhus den 21. januar er vært ved en officiel
åbning som europæisk hovedstad. I 2017 gjaldt det kulturen, og i 2018 var
frivilligheden i fokus, da Aarhus overtog titlen som europæisk frivillighovedstad

I et tætpakket Ridehus var 93 foreninger
medværter på åbningsfesten, mens den officielle åbningsceremoni på Rådhuset ved
siden af bød på et royalt besøg af hendes
kongelige højhed Kronprinsesse Mary.
Den 21.-23. september inviterede Frivillighovedstaden sammen med seks strategiske
partnere og 235 samarbejdspartnere fra hele
Region Midtjylland til Folkets Møde.
Weekenden bød på 70 events med alt fra
boglancering til gadeidræt, frivilligfest, ildsjælefestival, workshops, kulturbazar, fællessang og fællesspisning. Flere end 50
debattører satte frivillighed, foreningsliv,
civilsamfund og offentligt samarbejde til debat.
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Og det blev en travl weekend for FriSe og
vores medlemmer. Frivilligcenter Aarhus
skød Folkets møde i gang med en Frivilligbørs fredag eftermiddag, og lørdag stod
FrivilligVest for Ildsjælefestivalen i Ridehuset.
Sammen med Frivilligrådet stod FriSe for
en workshop på Godsbanen om stærke
lokalsamfund, mens Frivilligjob.dk diskuterede tilgængelighed i den frivillige verden med
Sammenslutningen af unge med handicap.
På Rådhuset diskuterede FriSes formand
John Hebo Nielsen civilsamfundsstrategien
sammen med Aarhus Kommune, Tuborg
Fondet og Radikale Venstre.

Kronprinsesse
Mary
og
frivilligcenterleder
Hanne
Sanderhoff Degn beundrer de 25 bedste billeder
fra Frivilligcenter Aarhus’
fotokonkurrence, hvor foreninger, klubber og frivillige
blev inviteret til at dele eksempler på, hvad frivillighed
er og betyder for dem. Kronprinsesse Mary fik et eksemplar af vinderbilledet
med hjem fra åbningen af
Frivillighovedstaden 2018

#HerErViSejeSammen var temaet for årets Frivillig
Fredag, og på Folkets Møde i Aarhus inviterede
Frivilligrådet og FriSe til event, hvor deltagerne
kunne dykke ned i de gode lokalsamfund og frivillige
fællesskaber. Frivilligcenter Aarhus uddelte F-vitaminer,
Arternes Aarhus lavede valgplakater på naturens vegne
og Aarhus Volume producerede seje grafitti-skilte.
Deltagerne kunne også bidrage til Aarhus’ flotteste
perleplade med Perlepladesyndikatet og prøve, om de
kunne smage forskel på produkter fra WeFood.
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“Det vigtigste resultat af
civilsamfundsstrategien her
et år efter er anerkendelsen af den lokale frivillighed.
Den lokale forandring sker
netop lokalt - og derfor giver det mening at støtte frivilligheden, hvor den opstår
ud fra lokale behov, interesser og engagement. FriSe
har igennem flere år peget
på behovet for at investere
i den lokale frivillighed, og
derfor er det godt, at der nu
også er kommet politisk fokus på den lokale frivillighed
og vilkårene for de små og
mellemstore
foreninger,”
sagde FriSes formand John
Hebo Nielsen, på Folkets
Møde

28

Afslutningen på Frivillighovedstad Aarhus 2018 blev
markeret med en tre dage
lang international konference. Den 3.-4. december
var FrivilligVest vært ved
konferencen:
Frivillighed
lokalt og globalt, som bød
på en rundtur i Region Midt
til flere forskellige frivillige
projekter og initiativer. Den
5. december var der afsluttende konference i Aarhus
samt Frivilligfest i Friheden.

Med afsæt i årets workshops, seminarer, debatter
og dialog er der udarbejdet
otte anbefalinger til at styrke frivillighed i fremtiden.
Til næste år er det Kosice i
Slovakiet, der er hovedstad
for frivillighed, mens Padova
i Italien har fået æren i 2020.

FrivilligVest havde
internationale gæster med
på rundtur til flere lokale
initiativer, blandt andet
Vinterbaderklubben Neptun,
G-Faktor og Fjelstervang
Udeforsamlingshus.

Frivillighovedstadens otte anbefalinger
til at styrke frivilligheden.

Anbefaling 1: Del dit
fællesskab
Anbefaling 2: Gør det
nemt og tilgængeligt at
komme ud af ensomhed
og ind i fællesskabet
Anbefaling 3: Dannelse
og uddannelse i
medborgerskab

Anbefaling 4: Anerkend
de mange forskellige
typer af frivillighed

Anbefaling 7: Del
ressourcer, faciliteter og
viden

Anbefaling 5: Gentænk
finansiering og
støttestrukturer

Anbefaling 8:
Risikovillighed

Anbefaling 6: Skab
en tydelig indgang
for frivillighed og
medborgerskab
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Året i tal:
25 MAJ

Trådte Den Europæiske
persondataforordning i kraft med
en indskærpelse af reglerne for
opbevaring og behandling af
persondata. En opgave, der har
betydet adskillige arbejdstimer i de
lokale frivillige foreninger.

287 OPSLAG

På NGOjob.dk. I 2018 har 154
foreninger og organisationer
brugt civilsamfundets jobportal til
rekruttering af medarbejdere. Med
overblikket over ledige stillinger hos
civilsamfundets aktører samler vi de
bedst kvalificerede kandidater, der
brænder for at gøre en forskel.

167 DELTAGERE

Fra 65 medlemsorganisationer var
9.-10. marts 2018 samlet til årsmøde
og generalforsamling i Vejle.

13
1406
45
13
1406
45
25
25
287
25
167
287
167
287
167
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45 PROCENT

Så mange
ansøgere finder
deres første
frivilligjob på
Frivilligjob.dk

1406 FORENINGER

13 FRIVILLIGBØRSER

Har FriSes medlemmer afholdt i
2018. På en frivilligbørs har frivillige
foreninger, virksomheder og
kommunale institutioner mulighed for
at byde ind med lokaleudlån, foredrag
og gode idéer og samtidig få deres
egne ønsker og behov opfyldt.

Er nu registrerede på
Techsoup, hvor de får adgang
til softwaredonationer og ITløsninger med store rabatter

85 MEDLEMSORGANISATIONER

Fordelt på 65 kommuner. I 2018
har FriSe budt velkommen til
Frivilligcenter Favrskov som nyt
medlem. Desværre har vi også
måtte sige farvel til tre selvstændige
selvhjælpsorganisationer, som lukkede
ned grundet manglende midler.

175 OPSLAG

11 LOKALE KURSER

På engelsk er der lige nu
på volunteering.dk, hvor
engelsktalende borgere
i Danmark kan finde en
forening, hvor de kan yde
en frivillig indsats.

Om persondataforeningen har
Center For Frivilligt Socialt
Arbejde afholdt hos FriSes
medlemsorganisationer i 2018. I alt
er 472 foreningsrepræsentanter
blevet klogere på de nye regler.

421
1338
392
421
1338
392
421
85
11
392
85
11
175
85
11
175
392 AKTIVITETER

Fordelt på 84 kommuner
i forbindelse med Frivillig
Fredag den 28. september.
Heraf stod FriSes medlemmer
for en stor del af de lokale
arrangementer, der fejrer
frivilligheden og hylder det
lokale engagement.

421 MODTAGERE

Af FriSes månedlige nyhedsbrev,
hvor vi deler nye initiativer fra
medlemmerne, aktuelle puljer,
interessante arrangementer
og de vigtigste historier fra
civilsamfundet.

1338 FØLGERE

På FriSes facebookside, hvor de får
inspiration fra deres kolleger og de
vigtigste nyheder fra den frivillige
verden.
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Brobyggere af samarbejdet
mellem civilsamfund og
kommuner

Frivilligcentrene blev evalueret i 2016, og i 2018 var det FriSes tur, da vi
sammen med fire andre nationale, tværgående offentligt støttede aktører
blev evalueret af VIVE og RUC

Formålet var at finde ud
af, hvordan de fem meget
forskellige infrastrukturorganisationer, der ud over
FriSe indbefatter Center for
Frivilligt Socialt Arbejde,
Fonden for Socialt Ansvar,
Frivilligrådet og Socialstyrelsen, bedst kan bidrage til
at udvikle og understøtte
det frivillige sociale område.
Og selv om det var FriSe,
der som national aktør, var
undersøgelsens omdrejnings
-punkt, endte det i høj grad
med at være frivilligcentrenes vigtige rolle som brobygger lokalt, der især blev
fremhævet i den endelige
rapport, der udkom i juni.

De frivillige sociale organisationers behov for understøttelse af kapacitetsopbygning, organisering og ledelse
imødegås til en vis grad af
de tværgående aktører:
”Mange interviewpersoner
udtrykker
tilfredshed
med den støtte, de får
fra de tilgængelige støttemuligheder, mens andre
fremhæver, at de gerne ser
en langt større lokal forankring, som bedre kan tilrette
og tilpasse kapacitetsudvikling.”
Den lokale forankring vil
kunne bidrage til bæredygtige netværk og inddragelsen af flere lokale frivillige.

med og viden om frivillige
sociale aktører som den
ideelle baggrund for at indtage en rolle som facilitatorer og brobyggere af samarbejder mellem civilsamfund
og kommuner.”
Som det også bemærkes i
rapporten, er dette en opgave, frivilligcentrene gerne
påtager sig, om end det
ikke er en del af kerneopgaverne omfattet af grundfinansieringen. Ligeledes bemærker rapporten, at der i
33 kommuner ikke er et frivilligcenter til at understøtte
lokale netværk og kapacitetsopbygning af de lokale frivillige sociale foreninger.

Ønske om lokal forankring.
Informanter fra det frivillige
sociale område efterspørger
i undersøgelsen forskellige
former for understøttelse
fra de nationale aktører,
herunder understøttelse af
lokale netværk og støtte til
samarbejdet mellem kommune og civilsamfund.

Facilitatorer og brobyggere. Samspillet med kommunen vurderes i rapporten
som ”den mest presserende
aktuelle udfordring for det
frivillige sociale arbejde”.
Som væsentlig aktør i skabelsen af samarbejde vurderer flere informanter at:
”frivilligcentrenes
kontakt

Rapporten; ”Understøttelse
og udvikling af det frivillige
sociale arbejde – En analyse af udviklingstendenser og behov for kontinuitet
og forandring i nationale
virkemidler” og FriSes resume kan læses på www.
friseNET.dk
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Nyt frivilligjob.dk
– med eventfrivillighed og
viden om mangfoldighed
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I august 2018 kunne frivilligjob.dk efter et
langt tilløb endelig løfte sløret for en ny
version af sitet – med nyt layout, ny funktionalitet og opdateret indhold

med Handicap og indeholder nu gode råd
til, hvordan opslaget kan kommunikere på en
måde, der inkluderer mennesker med handicap og funktionsnedsættelse.

Udgangspunktet for det nye design af frivilligjob.dk har været at tilbyde både enkle og
mere avancerede søgefunktioner, der med
kategoriseringer skaber overblik og tydeligt
viser de mange muligheder for at blive frivillig. Ud over større brugervenlighed og lancering af flere nye funktioner er den visuelle
profil for frivilligjob.dk blevet opdateret med
et helt nyt og mere tidssvarende logo.

En indgang for nytilkomne i lokalsamfundet. For mennesker, der er nye i Danmark og
oplever sproglige barrierer for at engagere
sig i Foreningsdanmark, byder det nye frivilligjob.dk på en ny version af volunteering.
dk med en væsentligt forbedret søgefunktionalitet. På det nye volunteering.dk kan
expats, internationale studerende og andre
finde viden om og inspiration til at blive frivillig i Danmark på engelsk.

Og det det nye site er blevet vel modtaget
blandt brugerne. I sidste kvartal af 2018 er
der sendt 17 procent flere ansøgninger, og
den tendens er fortsat i 2019. I alt har 11.835
borgere sendt 15.567 ansøgninger til forskellige organisationer i 2018.
Også for foreningerne er der flere funktioner
og ny viden at hente, blandt andet en række
guidelines til digital rekruttering. Fx er vores
”Guide til gode opslag” blevet udvidet i samarbejde med Sammenslutningen af Unge

I fjerde kvartal 2018 søgte knap 10 % af
ansøgerne et frivilligt job på engelsk, og ca.
10 % af opslagene blev oversat til engelsk via
vores automatiske oversætter, som organisationer kan anvende til enkelt at søge frivillige blandt nytilkomne borgere.
Et udstillingsvindue for den lokale frivillighed. Ved udgangen af 2018 var der i syv
kommuner en lokal version af frivilligjob.
dk på frivilligcentrets og/eller kommun-

ens hjemmeside. De lokale jobportaler giver kommunens borgere et overblik over de
lokale muligheder for at engagere sig i frivillige fællesskaber.
Med en lokal jobportal giver kommunen
borgere nemmere adgang til foreningslivet
– og frivilligcentrene giver deres foreninger
og kommunale institutioner lettere adgang
til rekruttering af frivillige. Desuden styrkes
samspillet mellem lokale frivillige sektorer på
tværs.
”Det giver mening, at vi har noget lokalt, og
det har en stor styrke i kommunikationen af
frivillighed i Helsingør, at vi har vores egen
lokale portal; vi får en fælles fortælling,”
forklarer Line Bjerregaard, leder af Frivilligcenter Helsingør, der i 2017 kunne indvie
deres lokale jobbank.

ninger eller organisationer.
Samtidig har vi udvidet frivilligjob.dk/lokal
med et eventmodul, som de første tre kommuner allerede har taget i brug. Med eventmodulet kan man skabe sit eget, lokale korps
af eventfrivillige, der står klar til at træde til,
når store eller små events løber af stablen.
Eventjobs vises både på frivilligjob.dk, på
den lokale portal, og de bliver sendt ud til de
borgere, som har tilmeldt sig en mailservice,
hvor de får direkte besked.

Eventfrivillighed – og eventmodul. På det
nye frivilligjob.dk har vi lanceret kategorierne
tidsbegrænset frivillighed og eventfrivillighed. Med disse kan borgere – hvilket ca.
hver fjerde ansøger ønsker – søge et tidsbegrænset eller kortvarigt engagement i fore-
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For mænd,
der vil videre
To år efter afslutningen af
metodeudviklingsprojektet er der stadig godt gang
i mandegrupperne blandt
FriSes
medlemsorganisationer

med en PUF-bevilling i 2018
har kunnet sikre uddannelse
af flere frivillige gruppeledere for FriSes medlemsorganisationer,” siger sekretariatsleder Casper Bo Danø.

Otte mænd mødes en gang
om ugen i otte uger. Til
fælles har de en livskrise, for
eksempel en fyring, en skilsmisse eller en stresssygemelding. Det er anonymt
og gratis at deltage, og en
frivillig mandlig gruppeleder fører deltagerne igennem
otte temaer. Det lyder måske
simpelt, men det virker!

20 medlemsorganisationer
har tilbudt Kom Videre Mand
i 2018, og undersøgelser af
deltagernes udbytte taler
deres tydelige sprog. Efter
endt gruppeforløb oplever
deltagerne højere tilfredshed med livet, og i mødet
med andre i samme situation
finder de modet og styrken
til at komme videre.

Med gruppeforløbet Kom
Videre Mand har FriSe i samarbejde med medlemsorganisationerne og Mandecentret skabt et effektivt
selvhjælpstilbud til mænd i
krise, der giver dem redskaber til at komme videre.

Mændene vil videre. Hjemmesiden
www.komvideremand.dk fik nyt layout og
blev søgemaskineoptimeret
i foråret, og det har skabt ekstra stor interesse for
de populære mandegrupper. FriSe oplever at få flere
henvendelser ugentligt fra
mænd, der gerne vil videre.

”Vi er stolte og glade over at
have udviklet et koncept, der
i den grad har vist sig levedygtigt og effektivt. Der er
dog stadig potentiale i at få
Kom Videre Mand-grupper
endnu flere steder i landet,
og derfor er vi glade for, at vi
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”Vi vil så gerne kunne henvise dem til en Kom Videre
Mand-gruppe i deres lokalområde, så derfor håber
vi, at endnu flere af FriSes medlemsorganisationer

fremover vil overveje at udbyde det populære tilbud,”
fortæller Casper Bo Danø.
Det er kun mænd, der kan
være frivillige gruppeledere
i Kom Videre Mand, og der
udbydes flere kurser i foråret
2019.
Stor bevilling til Nordjylland. De Frivilliges hus i Aalborg modtog i 2018 en donation fra Spar Nord Fonden
til at udbrede Kom Videre
Mand til hele Region Nordjylland. 345.320 kroner skal
sikre, at endnu flere nordjyske mænd får tilbuddet om
at komme videre.
Læs mere på
www.komvideremand.dk

Nu er der
14 partnere på
TechSoup Danmark
Gennem TechSoup Danmark kan I og jeres medlemsorganisationer opnå donationer eller rabatter på
IT-produkter fra 14 forskellige partnere
De flere end 1.400 frivillige
foreninger og velgørende organisationer, der er registrede på TechSoup Danmark,
har nu adgang til software
og digitale værktøjer fra 14
partnere. På hylderne hos
TechSoup Danmark finder
du alt fra Officepakken til
programmer til dokumentdeling, database og statistik. Derudover er der værktøjer til billedbehandling,
præsentation
og
grafik
samt sikkerhedssystemer og
spamfiltre. TechSoup er altså
relevant uanset om jeres behov er helt almindelig tekstbehandling og antivirus eller
mere avanceret datavisualisering og webudvikling.
Oplevelser med social effekt. TechSoup Danmark
kunne i 2018 i samarbejde
med Airbnb lancere Oplevelser med social effekt, som er
en ny mulighed for frivillige
foreninger og velgørende

organisationer til at skabe
opmærksomhed om deres
sag og fundraise til deres arbejde.
Med kategorien oplevelser
ønsker Airbnb at give turister mulighed for at få lokale,
autentiske oplevelser som et
alternativ til traditionelle turistoplevelser. Fx en guidet
rundtur med Cykling uden
Alder eller frivillig for en dag
i en lokal forening. Som godkendt vært for en oplevelse
med social effekt på Airbnb
får organisationen lov at beholde 100 procent af deltagergebyret.

profit-organisationer.
Det
er således let at komme i
gang med at bruge platformen, som gør det lettere at
kommunikere og koordinere
på tværs i både store og
små organisationer, fx med
jeres frivillige, brugere eller
ansatte.

Nyt TechSoup-samarbejde
med facebook. Workplace
by Facebook, som er en
kommunikationsplatform og
digitalt arbejdsredskab, er
fra 2018 blevet gratis at anvende for foreninger og nonprofit organisationer, der er
godkendte af Techsoup.
Workplace er designet til at
ligne og fungere som facebook med mulighed for at
dele opdateringer, fotos og
live video blandt ansatte og
frivillige i foreninger og non-
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“Det at være
frivillig gør, at jeg
ser mig selv som
en ressource frem
for en byrde”

FriSe indgik i 2018 i et nyt
europæisk projekt; Making
it matter - the impact of
volunteering on social inclusion. Formålet er at skabe
et internationalt samarbejde
for at sætte fokus på sårbare unges deltagelse i sociale fællesskaber, herunder
unge migranter og flygtninge, handicappede, arbejdsløse samt marginaliserede
unge eller unge i fare for
fattigdom og hjemløshed. Et
konkret mål er blandt andet
at udvikle metoder og værktøjer, der kan måle effekten
af social inklusion af de unge
gennem frivillighed.
Projektet er et samarbejde
mellem seks europæiske
organisationer, der understøtter og udvikler frivil-

ligheden: Volunteer Centre
Osijek i Kroatien, European
Volunteer Centre i Belgien,
Slovene Philantrophy, The
national network for civil society i Tyskland og Volunteer
Ireland. Der har i 2018 været
to møder, et opstartsnøde i
Kroatien i foråret og et møde
i Bruxelles i efteråret.

inddrage målgruppen. Dette
er blevet understøttet af
videointerviews med unge
frivillige og med frivillige
koordinatorer med fokus på
værdien af det frivillige arbejde og på forskellige barrierer og gode råd i arbejdet
med at inddrage sårbare
unge som frivillig.

For at skabe et kort indledende indblik i frivilligheden
og rammerne i de enkelte
lande er der udarbejdet en
opsamling af de eksisterende nationale politikker,
som understøtter inklusion af målgruppen gennem
frivillighed. Alle lande har
endvidere lavet en online
spørgeskemaundersøgelse
for at undersøge organisationernes erfaringer med at

Der er i skrivende stund en
rapport under udarbejdelse
om rammerne i de enkelte
lande og af resultatet af
spørgeskemaundersøgelsen samt en sammenklippet
video af interviews med de
unge og med frivillige koordinatorer.
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Først fællesskab
- så frivillighed
FriSe og De Frivilliges Hus i Aalborg afsluttede i 2018 det to-årige projekt ”Deltagelse i
frivilligt arbejde som vejen til integration”. Projektets formål var at udvikle redskaber til at
øge deltagelsen i frivilligt arbejde blandt nyankomne flygtninge for at styrke deres netværk
i det lokalsamfund, de er blevet en del af, øge deres kendskab til dansk sprog og kultur og
give dem en mere meningsfuld fritid
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Når vi taler om frivillighed
og flygtninge, taler vi oftest
om flygtninge som en målgruppe, foreningslivet skal
hjælpe. Men for mange af de
flygtninge, der har fået opholdstilladelse og dermed
midlertidig eller permanent
base i Danmark, er et frivilligt engagement en oplagt
måde til at få nye kompetencer og et større socialt
netværk.
Flere undersøgelser viser, at
borgere med anden etnisk
baggrund end dansk deltager markant mindre i forenings- og fritidslivet både
som frivillige og som aktive
brugere. Men den seneste
undersøgelse fra VIVE peger
på, at det ikke er manglende
motivation, der problemet.
Det ser snarere ud til, at de
bare ikke bliver spurgt.
Fra bruger til frivillig. Projektet skulle nedbringe barriererne for deltagelse og
udvikle rekruteringsmetoder. Oprindeligt havde FriSe
søgt penge til at projektet
skulle køre i tre pilot-frivilligcentre, men tilskudsgiver
nedskalerede projektet til et
frivilligcenter. Blandt de 10
interesserede medlemmer i
udbudsrunden faldt valget
på De Frivilliges Hus i Aalborg, der i forvejen havde
stor erfaring med målgruppen.
”Det var oprindeligt meningen, at frivilligcentret skulle
rekruttere flygtninge til foreningerne, men det gav ikke
mening for flygtningene,
at de oveni i et presset integrationsprogram
også
skulle lave frivilligt arbejde.
Det gav derimod rigtig god
mening for dem at være en
del af de sociale fællesskaber. Derfor satte vi fokus på
at ”rekruttere” til fællesskaberne og aktiviteterne, og

vi arbejdede dernæst tæt
sammen med foreningerne
om at ”rekruttere” målgruppen som frivillige derfra,”
fortæller projektleder Katja
Jørgensen fra De Frivilliges
Hus.
Og det har virket godt. Der
er gennem projektperioden
86 flygtninge, som er blevet
frivillige, og 49 foreninger
og frivilliggrupper har deltaget i erfarings- og vidensudvikling, og har inddraget flygtningene som frivillige.
”For foreningerne har det
betydet, at de har fået større
fokus på, at flygtninge kan
være bidragsydere frem for
udelukkende at være deltager eller modtagere af
hjælp; at fjerne skellet mellem brugere og frivillige og
i stedet fokusere på, at alle
kan hjælpe til – og at det for
nogle kan være den bedste
hjælp til selvhjælp,” fortæller
Katja Jørgensen.
Positive evalueringer.
Erfaringerne og evalueringen peger på, at det frivillige
arbejde har en positiv indvirkning på flygtningenes liv.
De får større viden om dansk
kultur og samfund, bliver
bedre til at tale dansk, får
nye kompetencer, opnår stor
glæde ved at hjælpe andre
og får nye sociale relationer
og venskaber.

eget arbejde forbedres og
kvalificeres.
Inspiration og guidelines.
Projektet og de mange erfaringer har ud over den konkrete indsats dannet grundlag
for udarbejdelse af guidelines, som frivilligcentre og
lokale foreninger kan lade sig
inspirere af i arbejdet med at
rekruttere og inddrage flygtninge. Disse er til rådighed
på www.friseNET.dk
Frivilligcentre kan sætte fokus på mangfoldighed i
foreningslivet og på at
kapacitetsopbygge
foreningerne til at rekruttere og
inkludere flygtninge. Samtidig er en vigtig opgave
at udbrede kendskabet til
foreningslivet blandt flygtninge ved eksempelvis at
tage kontakt til kommune,
sprogskoler, boligområder
og andre steder, hvor det er
muligt at få kontakt.
Hvis I ønsker mere viden om
projektet og dets resultater,
er I meget velkommen til at
tage fat i Katja Jørgensen fra
De Frivilliges Hus.

De deltagende foreninger
har også været tilfredse med
projektet. De har fået større
lyst til og viden om at inkludere flygtninge, de har fået
større mangfoldighed i foreningen og fået tilført nye ressourcer og erfaringer.
For foreninger, der selv arbejder med integration, har de
frivillige bidraget med stor
indsigt i flygtninges situation, hvormed foreningernes
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Frivillig Fredag
2018
FriSes medlemmer var i front på festlighederne,
da hele Danmark den sidste fredag i september
fejrede Frivillig Fredag.
9 priser og 270 frivillige til galla i Randers, goodiebags og tapas i Favrskov og folkekøkken og
foreningsbesøg på gymnasiet i Greve. I hele landet blev frivilligheden fejret, de frivillige hyldet og
de lokale fællesskaber vist frem på Frivillig Fredag den 28. september 2018.
Frivilligrådet var national koordinator for sidste
gang, og i 2019 er det FriSe, der sammen med
medlemsorganisationer skal få fejringen af frivilligheden ud over rampen i hele Danmark.
Som et led i civilsamfundsstrategien ønsker
Børne- og Socialminister Mai Mercardo nemlig
at knytte Frivillig Fredag tættere på den lokale
frivillighed. Derfor har hun udpeget FriSe som ny
national koordinator for festlighederne fra 2019.
En opgave vi ser frem til at løse i tæt samarbejde
med vore medlemmer.
Sekretariatet var på inspirationstur blandt medlemmerne under Frivillig Fredag i 2018 og har
siden gennemført en spørgeskemaundersøgelse
blandt FriSes medlemmer, så vi blive klogere på
erfaringer, koncepter, aktiviteter og temaer.
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Samarbejdspartnere
i 2018

Center for Frivilligt Socialt
Arbejde. FriSe udveksler
løbende viden og erfaringer
med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og har i 2018
haft et tæt samarbejde omkring uddannelsestilbud og
rådgivning i forbindelse med
den europæiske persondataforordning. CFSA og FriSe
kunne i maj 2018 for første
gang invitere til fælles netværksinternat for ledere
fra FriSes medlemsorganisationer og medlemmer af
CFSA netværk for kommunale frivilligkonsulenter og
konsulenter i frivillige sociale
organisationer. Tanken med
det fælles netværksmøde er,
at ansatte fra frivilligcentre,
foreninger og kommuner får
mulighed for at mødes, lære
hinanden at kende og debattere aktuelle spørgsmål og
udfordringer om frivillighed
og civilsamfund.

Socialstyrelsen. FriSe har
et tæt samarbejde med Socialstyrelsen om udvikling
og implementering af frivilligcentrenes
kvalitetsmodel. Socialstyrelsen har
deltaget på samtlige 18 netværksmøder i 2018.
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Frivilligrådet. FriSe har fast
plads i Frivilligrådet. Sekretariatet udveksler løbende
viden og erfaringer med
Frivilligrådet og har i 2018
haft en særligt samarbejde
omkring Frivillig Fredag i
forhold til overdragelse af
projektansvaret. Fra 2019 er
FriSe ny national koordinator for Frivillig Fredag.

Fonden for Socialt Ansvar.
FriSe deltager i Netværk for
Socialt Ansvar - lokale fællesskaber - integration og
medborgerskab, som arbejder på at skabe en bæredygtig frivillig social sektor gennem samarbejde på
tværs af organisationer.

Aarhus Kommune. FriSe har
i 2018 haft et samarbejde
med Aarhus Kommune om
udvikling af aktiviteter under
Frivillighovedstaden.

Røde Kors. FriSe samarbejder med Røde Kors om
indsatsen Venner viser vej,
hvor vi blandt andet sidder
i følgegruppen for at understøtte arbejdet og udbrede
projektet til landets frivilligcentre. Desuden deltager
Røde Kors i FriSes faglige
følgegruppe for frivilligcentrenes kvalitetsmodel.

Folkebevægelsen mod Ensomhed. FriSe er en del af
Folkebevægelsen mod ensomhed og er sammen med
vore medlemmer med til at
udbrede aktiviteter og initiativer og på den måde
sætte fokus på ensomhed.
FriSe sidder i koordinationsgruppen for Danmark spiser
sammen, og mange af FriSes medlemsorganisationer
inviterer til arrangementer
i forbindelse med Danmark
Spiser sammen i uge 17 og
45.

ABC for mental sundhed.
FriSe har indgået et nyt partnerskab med ABC for mental
sundhed, som er den første
forskningsbaserede indsats,
der giver et nyt, positivt og
handlingsorienteret fokus på
mental sundhed, som også
omfatter alt det, der fremmer trivsel og styrker os som
mennesker.

Akademiet for Social innovation. FriSes formand
er medlem af Akademiet
for Social Innovation, der
er udviklet af Frivilligrådet
og Tuborg Fondet. På fire
camps i 2017 og 2018 er indholdet af akademiet blevet udviklet forud for en
stiftende generalforsamling
som forening i 2019.

Rambøll. FriSe deltager i et
aftagerpanel faciliteret af
Rambøll, som af Socialstyrelsen har fået til opgave at
undersøge, hvordan ledelsen
i frivillige organisationer kan
understøtte, at flere udsatte
borgere får mulighed for at
deltage aktivt i frivilligt arbejde.

ADHD Foreningen. FriSe samarbejder med ADHD-foreningen om projektet PUST,
hvor vi har udviklet mestringsgrupper for skolebørn
med ADHD. Projektet bygger videre på et tidligere
projektsamarbejde omkring
mestringsgrupper for voksne med ADHD; Et Skridt videre.

CEV - European Volunteer
Centre. CEV er en europæisk
paraplyorganisation for frivilligcentre, som forsøger at
påvirke EU i alle henseender
i forhold til at skabe de bedste vilkår for frivillighed.
FriSe er medlem og deltager i årlige medlemsarrangementer og har i øjeblikket et
projektsamarbejde med seks
andre medlemmer af CEV
omkring Making it matter,
som har til formål at udvikle
en ny praksis inden for frivilligt arbejde, så der bliver lige
muligheder for at blive frivillig i sociale fællesskaber for
unge mennesker.

Borger.dk . FriSe er i dialog
med Borger.dk i forhold til at
gøre de frivillige muligheder
i Danmark mere synlige på
portalen. I første omgang er
frivilligcentrene kommet på
borger.dk ligesom frivilligjob.dk er fremhævet.

Skandia. Gennem et strategisk samarbejde med frivilligjob.dk hjælper Skandia
deres kunder 60+ med at
finde et frivilligt arbejde.
Skandias rådgivere henviser
til frivilligjob.dk og informere
om mulighederne hos frivilligcentrene.

Tænketanken Mandag Morgen. Som invitationspartner
på Velfærdens Innovationsdag kunne FriSe tilbyde
medlemmerne rabat på deltagergebyret til konferencen
25. januar 2018, som samlede flere end 1.000 ledere
på tværs af sektorer og fagområder for at finde nye veje
til bedre velfærd i Øksnehallen i København.

COWI. FriSe har bidraget
til COWIs proces med udvikling af en håndbog for
frivillige til arbejdet med forretningsplaner. Håndbogen
forventes klar til udgivelse i
2019.

Via University College. FriSe
deltager i en følgegruppe
faciliteret af VIA University College, der har fokus på
Frivillighed og Kompetencer.
Formålet er at belyse værdien af læring gennem deltagelse i frivilligt arbejde.
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Hvor kommer
pengene fra?

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

KONTINGENT

– Salg af frivilligjob.dk feeds til kommuner,
indtægter fra Techsoup og NGOjob.
dk, bogføringsservice, oplæg og
virksomhedssamarbejder

17
17
17

– medlemskontingent fra
FriSes medlemmer

888
34
34
34

20
20
20

OFFENTLIGE TILSKUD

– fx FRIG til
konsulentstøtte til
frivilligcentrene, PUF
og Tips & Lotto

FRIVILLIGJOB.DK

– Driftstilskud til
portalen samt et
tilskud til udvikling i
forhold til inddragelse
af særlige målgrupper
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22
22
22
PROJEKTER

– fx EU-projektet; Making it
Matter, Deltagelsesprojekt,
Kom Videre Mand og PUSTprojektet for børn og unge
med ADHD.

Tilbud til medlemmerne
Medlemsskab af FriSe giver adgang til en række ydelser, tilbud og fordele.
Som medlem af FriSe har I desuden adgang til en række tilbud i samarbejde
med eksterne leverandører
Kurser & webinars. I 2018
har vi tilbudt seks kurser for
mandlige gruppeledere af
Kom Videre Mand, og vi har
udbudt fire kurser for facilitatorer af SMART Recovery
familie & venner. Derudover
har vi udbudt introduktionskurser for igangsættere af
selvhjælpsgrupper. Desuden
har vi udbudt forskellige webinars.
Adgang til FriseNET. Som
medlem af FriSe I adgang til
FriseNET, som netop er blevet relanceret en ny, mere
brugervenlig udgave. På
www.frisenet.dk finder du
viden, dokumenter og materialer til ansatte og bestyrelsesmedlemmer i FriSes
medlemsorganisationer. Du
kan fx finde lønskalaer og
kontraktskabeloner, referater
af bestyrelsesmøder, pressemeddelelser,
høringssvar,
i g a n g s æ t t e r m a t e r i a l e r,
oplæg fra netværksmøder
samt materialer fra FriSes
arrangementer,
årsmøder
og generalforsamlinger. Som
noget nyt kan du også finde
alle FriSes tidligere udsendte
nyhedsbreve.
Bogføring og regnskabs
-service. Kniber det med tid
eller kompetencer til bogføring, lønadministration og
regnskab kan I få FriSe til at
varetage opgaverne. FriSe
tilbyder at stå for bogføring,
budgetopfølgninger, lønadministration samt give sparring vedrørende økonomi.
Vi kender krav og betingelser fra bevillingsgiver og har
mange års erfaring med administration, bogføring og

regnskab. Læs mere om tilbuddet på www.friseNET.dk
Opslag på NGOjob.dk: Som
medlemmer af FriSe kan I
gratis annoncere efter nye
medarbejdere på www.NGOjob.dk FriSe driver portalen,
der med overblikket over
ledige stillinger hos civilsamfundets aktører samler
de bedst kvalificerede kandidater, der brænder for at
gøre en forskel i NGO-sektoren.
Gratis brug af NemTilmeld
for
FriSes
medlemmer.
NemTilmeld er et online tilmeldingssystem, som gør
det nemt og overskueligt at
afholde arrangementer, fx
kurser, netværksmøder eller
frivilligbørser.
NemTilmeld
støtter det danske foreningsliv og tilbyder gratis anvendelse af NemTilmeld for
foreninger og NGO’er uden
lønnet personale.
Med samarbejdsaftalen mellem FriSe og NemTilmeld
har I som medlemmer af
FriSe mulighed for at få en
sponsoreret konto - også
selv om I har lønnet personale. Muligheden for en sponsoreret konto ved NemTilmeld gælder også for jeres
medlemsforeninger - men
kun såfremt de ikke har
ansatte.
Rabataftale med TDC for
FriSes medlemmer. FriSe
har indgået en ny samarbejdsaftale med TDC om bredbånd og telefoni for FriSes
medlemsorganisationer. Via
aftalen kan du købe et abonnement på mobilt bredbånd

og mobil abonnement til
store rabatter. Se priser og
læs mere på www.friseNET.
dk
Gratis telefonisk rådgivning
om personalejura og persondata. Hvordan bliver
vi klar til den ferielov, der
træder i kraft i september
2020? Hvordan får vi styr på
det retlige grundlag for behandling af persondata for
vores brugere?
Der er mange regler, og de
er komplicerede, både når
vi taler om personalejura
og persondata, og det kan
være vanskeligt for en mindre organisation at holde
sig ajour. Derfor har FriSe
indgået en aftale med jurist
Gitte Aaberg, som betyder,
at FriSes medlemmer gratis
kan få telefonisk rådgivning
om personalejura og om
persondata. Læs mere på
www.friseNET.dk
Hjemmesideløsning
ved
Forfra Webdesign. I samarbejde med Forfra Webdesign tilbyder FriSe en
hjemmesideløsning, der er
særlig udviklet til at imødekomme de mange forskellige
behov, FriSes medlemmer
kan have i forhold til Social
Vejviser, lokalebooking mm.
Forfra, der tilbyder hosting
- og hvad de i al beskedenhed kalder Danmarks bedste
support - har udviklet en ny
layoutskabelon, der er mere
tidssvarende, brugervenlig
og i responsivt design. En
række af FriSes medlemmer
er allerede skiftet over til
det nye layout. Læs mere på
www.friseNET.dk
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I 2018 deltog
FriSe i:
10. januar: Regionsmøde om
Frivillighovedstad Aarhus i
Viborg
17. januar: Konferencen:
Fælles digital fremtid arrangeret af Social Digital i
Odense
18.-19. januar: Techsoup Europe Partners Meeting i Sarajevo
21. januar: Officiel åbningsceremoni af Frivillighovedstad Aarhus
22. januar: Konference: Volunteer Impact arrangeret af
Frivillighovedstad Aarhus
25. januar: Velfærdens Innovationsdag i København
29.-31. januar: Oplæg hos
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen/-zentren i Augsburg
26. februar: Workshop på
CPH CSR Forum: Corporate
Volunteering & Co creation
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9.-10. marts: FriSes årsmøde
og generalforsamling i Vejle
22. marts: Konference: Frivillig Social bæredygtighed
arrangeret af Fonden for Socialt ansvar
22. marts: Akademiet for Social innovation: Tværsektorielt samarbejde i Rødovre
17.-20. april: CEV partnerskabsmøde: Social inclusion
matter i Kroatien
30.-31. maj: Center For Frivilligt Socialt Arbejdes netværksdøgn i Middelfart
12. juni: Debat om sociale
investeringer
og
hvilke
muligheder og dilemmaer
disse rummer for frivillige
sociale foreninger sammen
med Bikubefonden, Tryg
Fonden, Den Sociale Kapitalfond og Frivilligrådet.

14.-17. juni: Folkemødet i
Allinge, hvor FriSes formand
og sekretariatsleder slog
et slag for de lokale fællesskaber, værdien af selvhjælpsgrupper og frivilligcentrenes rolle som brobyggere
i lokalsamfundet. Sammen
med DGI, Hjemmeværnet,
Nødhjælpens Ungdom, Ventilen og Center for Frivilligt
Socialt Arbejde debatterede
FriSe rekruttering af unge
frivillige. Lørdag var FriSe en
del af panelet, der diskuterede corporate volunteering
og CSR sammen med IBM
Danmark, TDC Group og
RUC.

30. august: Frivilligrådets
politiske værksted i København
5. september: Konference:
ABC for mental sundhed
13. september: Akademiet
for social innovation: Virksomhedernes rolle i social
innovation i Sakskøbing
18. september: Første møde
i den faglige følgegruppe
angående frivilligcentrenes
kvalitetsmodel i København
21.-23. september: Folkets
Møde i Aarhus

25.-27. oktober: Partnerskabsmøde i Bruxelles i
forbindelse med Erasmus+
projektet; Making it matter,
som handler om at skaffe
viden om værdien af udsattes borgeres frivillige
arbejde. I forlængelse heraf deltog FriSes formand i
CEV’s
efterårskonference
og generalforsamling. CEV
er en europæisk paraplyorganisation for frivilligcentre,
som forsøger at påvirke EU
i alle henseender i forhold til
at skabe de bedste vilkår for
frivillighed.

12. november: Workshop om
pretotyping arrangeret af
Fonden for Socialt Ansvar
22. november: Afsluttende
konference i forskningsprojektet Samspillet mellem den
frivillige og den kommunale
sektor i Odense
3-5. december: Afslutningskonference for den europæiske Frivillighovedstad

26. september: Konference:
Frivillighed 2018 – relationer og engagement i lokale
fællesskaber i Aarhus arrangeret af Socialstyrelsen,
Center for Frivilligt Socialt
Arbejde og COK
28.
september:
Fredag

Frivillig

5. februar: Sekretariatet deltog i fællesdag med CFSA
og Frivilligrådet I Odense
10. oktober: Paneldeltager
Sindets dag i Aarhus
16.-20. oktober: IAVE World
Volunteer Conference: Our
responsibility for the global
future i Augsburg. Sammen
med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Socialstyrelsen repræsenterede FriSe
Danmark på konferencen,
der samlede 726 deltagere
fra 78 lande. FriSe stod for
facilitering af en workshop
om frivilligcentre og havde
et oplæg om digital rekruttering af frivillige med udgangspunkt i frivilligjob.dk
og lokale feeds.
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2018:
Sekretariatet
2018:
Bestyrelsen
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Casper Bo Danø
Sekretariatsleder

Dannie Larsen
Udviklingskonsulent

Marie Tolstrup
Hansen
Projektkonsulent

Marianne Gay
Kommunikationskonsulent

Pia Kidmose
Administrativ
økonomimedarbejder

Jørgen
Christoffersen
Administrativ
medarbejder

Trine Gade
Simonsen
Studentermedhjælper

Sofie Christoffersen
Administrationspraktikant

Formand John Hebo
Nielsen
Bestyrelsesformand,
Frivilligcenter &
Selvhjælp Gentofte

Næstformand
Mariane Ravnholt
Bestyrelsesformand,
Frivillig Center
Herning

Mona Gaarsdal
Britta Jacobsen
Bestyrelsesformand, Formand,
Frivilligcenter
Frivilligcenter Greve
Silkeborg

Tommy Sørensen
Tina Andersen
Leder, Frivilligcenter Messauodi
Mariagerfjord
Leder, Frivilligcenter
& Selvhjælp Herlev

Suppleant Anne Lise Suppleant Annette
Holst Jensen
Langhoff
Leder, Kultur &
Fratrådt som
Frivillighuset
formand for
Holstebro
Frivilligcenter
Kerteminde og
således også udtrådt
af FriSes bestyrelse

2018:
Udvalg
Selvhjælpsudvalget 2018
Mathilde
Schaumburg-Müller
Projektkonsulent

Tina Andersen Messaoudi
Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev
Anette Würtz
Selvhjælp Herning
Majbritt Bargsteen
Selvhjælp Randers
Lea Gaulshøj Thomsen
Selvhjælp Silkeborg

Line Ibsen
Projektkonsulent

Frivilligcenterudvalget 2018
Anette Nielsen
Frivilligcenter Hillerød
Charlotte Meng Kristensen
De Frivilliges Hus i Aalborg
Line Pinstrup
Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk
Hugo Tietze
Frivilligcenter & Selvhjælp Greve
Jeanne Blyme
Frivilligcenter Herlev

Lea Gry Von CottaSchønberg
Daglig leder,
Frivilligcenter
Halsnæs

Louise Brown
Frivilligværket Randers
Louis Lindholm
Frivilligcenter Fredericia
Birgitte Schwabe
Frivilligcenter Nordfyn
Bibi Sandegaard Høeg
Frivilligcenter Herning
Susanne Rystok
FrivilligVest
Maria Lindahl Strøm
Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm
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