Pressemeddelelse

19. november 2012

Frivilligrådet: Frivillighed er afgørende for bedre velfærd
Den danske velfærdsmodel er under hårdt pres. Frivilligrådet, regeringens rådgiver i spørgsmål vedr.
den frivillige sektor, opfordrer nu i en ny strategi til større samskabelse mellem civilsamfundet, det
offentlige og erhvervslivet. Derfor samler Frivilligrådet i dag de centrale aktører for at sætte fokus på
frivillighedens potentiale og for at udvikle nye, konkrete forslag til samarbejdsmodeller.
Frivilligt arbejde er en væsentlig faktor til at forny den danske velfærdsmodel og udføres af omkring 2 millioner
danskere, og det frivillige arbejde skal i højere grad rummes, opkvalificeres og struktureres. Det mener
Frivilligrådet, der med strategien Sammen om Bedre Velfærd 2012-2015 fokuserer på 3 emner: Samskabelse,
Frivillighed og Kapacitet.
I anledning af årsmødet har Frivilligrådet i et samarbejde med Kommunaldirektørforeningen foretaget en
rundspørge blandt kommunaldirektørerne, og her er tendensen klar: På en skala fra 1-10 vurderer
kommunaldirektørerne, at det frivillige arbejde får stor betydning for fremtidens kommunale velfærd. I
gennemsnit tillægger de det frivillige arbejde værdien 8 på en skala fra 1-10, hvor 10 er meget stor betydning.
Bjarne Pedersen er formand for Kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Rudersdal Kommune og
bekræfter tendensen i rundspørgen. Men han hæfter sig også ved, at mange af hans kollegaer peger på en
række barrierer i det frivillige arbejde:
”Der er stadig mange mennesker, der ser på frivilligt arbejde med skepsis og som noget, der fx kan tage jobs fra
andre eller ikke er kvalificeret nok. Vi må lytte til den bekymring, og derfor er det så vigtigt, at Frivilligrådets
strategi nu bl.a. sætter fokus på de gode eksempler og sætter parterne sammen, så der bl.a. kommer mere
viden og innovation på bordet. Redskaber, som kan vise vejen til bedre velfærd.”
Nylige analyser viser, at 53 % af danskerne indenfor det seneste år været engageret i frivilligt arbejde. Og
holdningen til frivilligt arbejde blandt danskerne er overvejende positiv. 87 % kalder det en god idé, at frivillige
udfører sociale opgaver. Disse tendenser og rundspørgen blandt kommunaldirektører - sammenholdt med en
stor efterspørgsel efter frivillige kræfter fra det offentlige – øger iflg. formand for Frivilligrådet, Vibe Klarup
Voetmann, behovet for strategisk nytænkning:
”Vi risikerer at sætte vores fælles velfærd på spil, hvis vi ikke nu sætter os sammen, bryder tabuer, og lærer
hinandens respektive virkeligheder bedre at kende, så vi sammen kan overkomme barrierer og i stedet fokusere
på fremtidens muligheder - til gavn for os alle. Med strategien Sammen om Bedre Velfærd ønsker Frivilligrådet
at sætte fokus på, at det frivillige arbejde snarere end at erstatte den offentlige velfærd skal være med til at forny
den. Vi skal tænke strategisk i brugen af den enorme innovationskraft, der vokser blandt danskerne i disse år.”
FOA deltager på Frivilligrådets Årsmøde og de knap 200.000 medlemmer er - trods skepsis flere steder generelt åbne for det frivillige arbejde:
"Vi er i FOA stærkt optaget af, at finde de bedste relationer imellem frivillige og personalet, der arbejder indenfor
de centrale service- og velfærdsområder. Det forudsætter bl.a. en åben dialog både lokalt og centralt imellem de
relevante parter. Her kommer Frivilligrådets Årsmøde jo ind som et centralt møde.” siger FOAs forbundsformand
Dennis Kristensen.
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Facts og baggrund
Om Frivilligrådet og strategien Sammen om Bedre Velfærd 2012-2015
•

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors
rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

•

Frivilligrådets 12 medlemmer er udpeget af Social- og Integrationsministeren på baggrund af deres
indsigt og interesse i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske
opgaveløsning. Medlemmerne er udpeget for perioden 1. februar 2012 - 31. januar 2015.

•

Frem mod 2015 vil Frivilligrådet i sin strategi Sammen om Bedre Velfærd fokusere sit arbejde med
Samskabelse på 2 områder:
1. Beskæftigelsesindsatsen på tværs af sektorer
2. Hvordan vi sammen styrker forebyggelse
Vedr. Frivillighed vil Frivilligrådet fokusere sit arbejde på 3 områder:
1. Frivillighed omkring offentlige institutioner
2. Barrierer for adgangen til at være frivillig
3. Nye muligheder for den innovative medborger
Vedr. Kapacitet vil Frivilligrådet fokusere sit arbejde på 2 områder:
1. Styrkelse af kapaciteten i den frivillige sektor, bl.a. kompetencer og finansiering
2. Dokumentation og effektmåling af den frivillige indsats

•

Læs mere om Frivilligrådets strategi Sammen om Bedre Velfærd på
http://www.frivilligraadet.dk/artikel/frivilligr%C3%A5dets-strategi-2012-2015

Rundspørgen blandt kommunaldirektører
27 ud af 93 kommunaldirektører (medlemmer af Kommunaldirektørforeningen) svarede på spørgsmål vedr. bl.a.
frivilligt arbejdes betydning for fremtidens kommunale velfærd. På en skala fra 1-10, hvor 10 er meget stor
betydning svarede kommunaldirektørerne i gennemsnit værdien 8. Kommunaldirektørerne svarede desuden på
spørgsmål om de største barrierer for det frivillige arbejde i deres kommune og peger bl.a. på følgende:
•
•
•
•
•
•
•

fordomme overfor frivillighed, fx overtager fagprofessionelles arbejde, frivillige som led i spareøvelse
begrænset samarbejde mellem kommuner og frivillige
manglende forventningsafstemning og klarhed over roller
traditionel tænkning, fx ’rettighedskulturen’ fremfor retten til at deltage og tage medansvar som borger
manglende kendskab til aktørernes respektive virkeligheder og manglende dokumentation af frivillighed
manglende organisering og kompetenceudvikling
lovgivning

Nylige analyser vedr. frivillighed
1. November 2012: En EU-rapport viser, at antallet af frivillige er steget i 16 ud af de 27 EU-lande i de seneste
år. I 8 lande, heriblandt Danmark, deltager over 30 % af den voksne befolkning i frivilligt arbejde. I alt arbejder cirka 93 millioner europæere som frivillige, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af alle europæere over
15 år. (http://www.kl.dk/Momentum/Europa-har-ojnene-rettet-mod-de-frivillige-id113462/?n=0)
2. November 2012: 53 % af danskerne har indenfor det seneste år været engageret i frivilligt arbejde.
(http://kum.dk/Temaer/Danskernes-Kulturvaner-2012/Om-undersogelsen)
3. Oktober 2012: 87 % kalder det en god idé, at frivillige udfører sociale aktiviteter som at være besøgsven og
være med til udflugter, kortspil og sang. Når det gælder sociale, praktiske opgaver som at følge folk til læge
eller frisør mener 76 %, at det er en god idé. (http://www.kl.dk/Momentum/momentum2012-9-3-id112191/)

