Indstilling fra Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget vedr.
oprettelsen af et frivilligcenter i Faxe kommune.
Såvel Frivilligrådet (FR) som Folkeoplysningsudvalget (FOU) har haft to repræsentanter med i §
17.4-udvalget for frivillighed, foreningsliv og civilsamfund, som har anbefalet, at der forsøges
oprettet et frivilligcenter i Faxe kommune.
Der har efterfølgende været afholdt to møder med repræsentanter fra FR og FOU, hvor man har
diskuteret fordele og ulemper ved at have et frivilligcenter i Faxe kommune.
Fordelene er, at et frivilligcenter kan styrke kvaliteten og mangfoldigheden i det frivillige arbejde
ved at støtte, udvikle og inspirere de bestående frivillige foreninger og initiativer og hjælpe nye i
gang. Et frivilligcenter vil kunne øge omfanget af det frivillige arbejde og gøre det nemmere at være
frivillig. Et center vil også kunne skabe et netværk imellem foreningerne og derved skabe et bedre
samarbejde imellem dem.
En væsentlig ulempe er, at en leder for frivilligcenteret kun kan ansættes for eet år ad gangen, da
bevillingen fra staten er årlig og skal søges på ny hvert år. Det gør det svært at ansætte en
kvalificeret og stabil leder. En anden ulempe er, at der kræves nogle personer, der brænder for
sagen, og som er villige til at gå foran i arbejdet for at danne en bestyrelse og senere gå ind i
arbejdet med at oprette et frivilligcenter og ansætte en lønnet leder.
Senest har såvel FR som FOU i maj 2017 diskuteret behovet for oprettelsen af et frivilligcenter i
Faxe kommune.
Hverken i FR eller i FOU har man nogen eller kender nogen, der vil påtage sig opgaven at danne
en bestyrelse til et frivilligcenter.
Den mest mødte opfattelse, når der er blevet talt om et frivilligcenter, er følgende.” Det har vi ikke
behov for, så længe vi har en forvaltning, der servicerer de frivillige og det frivillige arbejde så godt
som Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice gør det på nuværende tidspunkt”.
Både FR og FOU mener, at vi p.t. har et rigtig godt og værdifuldt samarbejde med forvaltningerne i
Faxe kommune, hvorfor vi p.t. ikke ønsker at anbefale oprettelsen af et frivilligcenter i Faxe
kommune
Til gengæld mener vi, at det er en god ide at oprette et frivilligt samråd med henblik på at samle alle
de frivillige områder og konstaterer med glæde, at Faxe byråd netop har vedtaget dette.
I Faxe kommunes budget(ter) er der afsat et beløb til oprettelse (og drift) af et frivilligcenter.
Dette beløb vil efter vor opfattelse, i den nuværende situation, kunne bruges bedre til at oprette en
stilling som forenings-/frivilligkonsulent, som hjælp til såvel den organiserede foreningsverden
som den uorganiserede. Som FOU i adskillige høringssvar og såvel skriftlige og mundtlige dialoger

med EKU har påpeget, vil en sådan funktion kunne hjælpe det frivillige arbejde med at fastholde,
inspirere og udvikle aktiviteter, udbygge netværk, øge samarbejdet mellem skoler og foreninger,
hjælpe og støtte indvandrere og flygtninge i gang med forskellige aktiviteter, hjælpe de sociale
foreninger med at finde egnede lokaler jf. de netop reviderede retningslinjer for lokaleanvisning
og i det hele taget være de frivilliges indgang til de rette forvaltninger i Faxe kommune.

Den 13. juni 2017.

Frivilligrådet

Folkeoplysningsudvalget

