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Høringssvar vedr. En indgang for frivilligheden i København fra 
Amager Vest Lokaludvalg 

Overordnet 
Lokaludvalget vurderer det positivt, at forvaltningen vil skabe en 
bedre koordinering omkring frivilligheden i København, idet vi ser det 
som en anerkendelse af områdets vigtighed og betydning for byens 
fremtid. Det fremstår dog uklart, hvad formålet med koordineringen 
er, dersom forslagets praktiske konsekvenser for foreninger og 
borgere synes små eller langt fra udfoldet. Lokaludvalget så gerne, at 
der i materialet var fremført mere konkrete målsætninger for hvordan, 
denne indgang skal fungere. 
 
Nemmere adgang 
Lokaludvalgets opfattelse er, at det nemmeste for borgerne er at 
”handle lokalt” via frivilligcentrene, som gennem en tilførsel af 
ressourcer ville kunne hjælpe borgerne direkte i lokalområdet. 
Frivilligcentrene besidder det nødvendige kendskab til midler, 
faciliteter, muligheder, forvaltninger, myndigheder m.v. i forhold til at 
kunne hjælpe borgere og foreninger. Centrene vil desuden ofte kunne 
pege på oplagte lokale samarbejdspartnere, når en borger henvender 
sig med et projekt, et problem eller vil udføre frivilligt arbejde. 
 
Forslaget om én indgang begrundes blandt andet med, at de frivillige 
foreninger har flere og flere projekter, der kan få tilskud gennem flere 
forvaltningers puljer, og at det ville være enklere, hvis de kunne 
behandles fra ét centralt kontor. Argumentet er kun delvis gangbart. 
For det første er det uafklaret, om de respektive fagudvalg vil og kan 
afgive kompetence (og mandskab) til et sådant kontor. For det andet 
vil der stadig i nogle tilfælde være andre myndigheder, der skal give 
tilladelser, som alligevel skal søges. 
 
I erkendelse af, at de frivillige er smidige og holistiske i deres tilgang 
til tværsektoriale projekter, kunne kommunen oprette puljer, der 
passer til de frivilliges behov, i stedet for at oprette et center, der skal 
hjælpe borgerne med at søge puljer i forskellige forvaltninger. 
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Det, som kommunen kunne forbedre sig på, kunne være enklere 
procedurer omkring lån af lokaler, ansøgning af midler, information 
om muligheder osv. 
 
Et højere serviceniveau 
Det konkretiseres ikke i materialet, hvordan forvaltningen vil opnå et 
højere serviceniveau, og hvad der forstås ved god service. 
Lokaludvalget mener, at et konkret mål kunne være at forenkle 
dokumentationskravet i forhold til lokalelån, forenkle 
ansøgningsskemaerne og iværksætte en uvildig undersøgelse af, 
hvilket servicebehov, der reelt allerede er, og som 
frivillighedscentrene ikke dækker eller kunne dække.  
 
Fælles administration af puljer, tilskud og faciliteter 
En oplagt bekymring blandt foreninger og andre vil være, om der i 
den fælles administration ligger en ambition om en samlet prioritering 
af puljer, tilskud og faciliteter. Hvis man fx samler tilskud via § 79, 
sammen med de andre i en enhed, under overskriften ”frivillighed”, 
betyder det så, at sundhedsfremmende projekter for ældre borgere 
fremover skal indeholde elementer af frivilligt arbejde? Det er 
desuden uklart, hvordan en fælles administration skal fungere, hvis de 
forskellige puljer fortsat tildeles af forskellige politiske organer.  
 
Strategisk og koordineret indsats – mere kommunal frivillighed? 
I notat af 3/8-11 står: ”Det vurderes, at der er et uopdyrket potentiale 
for at inddrage frivillige på skoler, plejehjem, idrætsanlæg m.m. i 
langt højere grad, end det sker i dag. Det er ikke hensigten, at frivillige 
skal udføre kommunale kerneydelser, men netop være et 
medmenneskeligt supplement, hvor det giver mening.” Generelt kan 
de offentlige kerneydelser betragtes som et nødvendigt supplement til 
civilsamfundets selvstændige evne til at løse samfundsmæssige 
problemstillinger, selvom nye frivillige projekter på professionelle 
institutioner selvfølgelig i en vis forstand supplerer det eksisterende. 
Men det er også vigtigt, at det medmenneskelige indhold af det 
lønnede arbejde ikke udhules.  
 
Lokaludvalget ser gerne, at frivillige får mulighed for at blive 
inddraget i højere grad, i anerkendelse af de særlige kompetencer, der 
er i frivilligheden, som det offentlige ikke indeholder. En 
anerkendelse af, at nogle opgaver kan løses lige så godt, eller bedre, af 
frivillige end af ansatte, netop pga. af frivillighedens særlige 
kompetencer. Det kan være supplerende opgaver, som kan give et 
ekstra kvalitetsløft – også for de ansatte. I iværksættelsen af sådanne 
projekter, er det vigtigt at anerkende den selvstændige frivillige 
verdens særpræg.  
 
Derfor vil Lokaludvalget opfordre til en praksis, hvor man tidligt i 
sådanne projekters processer involverer civilsamfundet i ligeværdig 
dialog om muligheder. Der har desværre været tilfælde, hvor 
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kommuner fjerner en ydelse, som fx ledsagelse af ældre fra hjem til 
aktivitetscenter for derefter at forvente (fejlagtigt), at frivilligcentre 
eller andre kan fremskaffe frivillige til at løse en sådan opgave. Der er 
også en reel risiko for, at den vejledning af borgere, der vil udføre 
frivilligt arbejde, ikke vil være uvildig. Kommunale medarbejdere vil i 
sagens natur være mest fokuseret på kommunens behov for frivillige. 
 
I notatet nævnes udvikling af strategier på tværs af forvaltninger og 
bydele. Det er en god ide. Men mht. strategier, der fører til projekter 
med frivillig deltagelse af civilsamfundet, anbefaler Lokaludvalget en 
bred inddragelse tidligt i processen. Dette kunne med fordel skrives 
ind i det endelige materiale, såfremt det besluttes.  
 
At forslaget ikke vil få økonomiske konsekvenser, er ikke realistisk, 
da en strategisk og koordineret udvikling og et nyt centralt center må 
forventes at koste personaleressourcer og anlægsudgifter. Hvis man, 
som foreslået, yderligere ønsker deltagelse af embedsmænd fra flere 
forvaltninger i fagudvalgenes møder, må det alt andet lige koste flere 
mandetimer. 
 
Inddrag frivillighedscentrene, de frivillige og deres organisationer 
Konsekvenserne af forslaget i den nuværende form er vanskelige at 
overskue. Lokaludvalget ser gerne, at de frivillige blev inddraget i en 
behovsanalyse. Generelt ønsker lokaludvalget en plan for det videre 
arbejde med at få afklaret de spørgsmål, som forslaget rejser, og for 
hvordan relevante aktører vil blive inddraget i dette arbejde. 
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