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Høringssvar fra Amager Vest Lokaludvalg vedr. Københavns 
Frivillighedspolitik 

Amager Vest Lokaludvalg er enig i frivillighedspolitikkens 
overordnede visioner. Det er vigtigt at inddrage de frivillige, 
værdsætte dem og synliggøre deres arbejde. Men vi savner en konkret 
beskrivelse af, hvordan visionerne skal implementeres. Fx undrer vi os 
over, at det enkelte udvalg selv skal tage stilling til, om det ønsker at 
udarbejde en implementeringsstrategi. Vi mener, at alle udvalg bør 
blive pålagt at byde ind og løse opgaven. Ligesom kommunen også 
bør tage et økonomisk ansvar og bakke de gode hensigter op med de 
nødvendige midler. 
 
Klare indgange til forvaltningerne for de frivillige vil være en stor 
fordel, og vi støtter idéen om at udpege en ansvarlig i hver forvaltning, 
som sikrer koordinering på tværs, informerer de frivillige og indgår i 
netværk med dem. Men også her savner vi et konkret udspil. Hvilke 
kompetencer og hvilken økonomisk ramme stiller man op for sådan et 
netværk? Hvad betyder det, at netværket er ansvarligt for 
medarbejdernes parathed til frivilliginddragelse? Får det 
konsekvenser, hvis dette ikke lykkes? 
 
Desuden mener vi, at dette netværk bør indgå i tæt dialog med de tre 
frivillighedscentre, som også kunne varetage opgaven med at 
udarbejde en model for, hvordan vi synliggør de frivilliges betydning. 
I det hele taget bør vi støtte disse centre, henvise til dem og bruge dem 
aktivt. 
 
I lokaludvalget er vi glade for, at kommunen i højere grad vil inddrage 
de frivillige aktivt i udviklingen af København. I den sammenhæng vil 
vi foreslå, at de frivillige bliver inddraget direkte i styring og drift af 
de forskellige institutioner og får reel indflydelse og ansvar. Også et 
økonomisk ansvar. I selvejende institutioner tegner man en 
”bestyrelsesforsikring”, så den enkelte borger ikke hæfter økonomisk. 
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Samme model kunne man overføre til de offentlige institutioner. Ved 
denne form for inddragelse sikrer man, at de frivillige og brugerne får 
reel indflydelse på drift og styring af kommunens institutioner, 
ligesom borgerne påvirker byens styre og økonomi via 
Borgerrepræsentationen. 
 
Når vi taler om frivilligt arbejde, skal vi huske at tænke alle kræfter 
med. Amager Vest Lokaludvalg vurderer, at der er for stort fokus på 
socialt arbejde samt mere NGO-prægede aktiviteter i de store 
organisationer. Vi savner fodboldtrænerne og alle de andre, der blot 
udfører et stykke ulønnet arbejde og dermed hjælper en bredere kreds 
af borgere i alle aldre. Derfor opfordrer vi til, at man husker alle grene 
af det frivillige arbejde, når frivillighedspolitikken skal 
implementeres. 
 
Lokaludvalgets holdning er, at frivilligt arbejde kan være et effektivt 
værktøj i forhold til integrationsprocessen. Derfor foreslår vi, i tråd 
med de nye krav om socialt engagement, at personer, der søger 
opholdstilladelse i landet, på systematisk vis bliver inddraget i det 
frivillige arbejde. På den måde får de, der søger opholdstilladelse, 
mulighed for at udvise aktivt medborgerskab og indgå i 
integrationsfremmende miljøer og netværk.  
 
Til gengæld mener vi ikke, der er grund til, at Kultur- og 
Fritidsforvaltningen afholder en årlig frivillighedsdag. De frivillige 
har allerede en god fest. Nemlig Kulturhavn. Ligesom der findes andre 
arrangementer som Foreningernes Dag, der tidligere blev holdt i 
Sundby, hvor de frivillige organisationer præsenterede sig og optrådte 
for publikum. Der findes noget tilsvarende i Høje Taastrup. 
 
I stedet foreslår vi, man inddrager og værdsætter de frivilliges arbejde 
ved at overlade penge og ansvar for frivillighedsdagen til de tre 
frivillighedscentre. 
 
For yderligere at bakke op om og skabe interesse for det frivillige 
arbejde opfordrer vi også til, at frivilligt arbejde bliver 
kompetencegivende i forbindelse med ansættelse i kommunen.  
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