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Den 42-årige direktør for Psykiatrifonden, Vibe Klarup Voetmann, bliver ny formand for
Frivillighedsrådet
Af BRITTA SØNDERGAARD
Mindst 100.000 børn i Danmark oplever hvert år, at deres far eller mor rammes af psykisk
sygdom. Den humanitære organisation Psykiatrifonden har derfor oprettet børnegrupper for børn,
hvis forældre er psykisk syge.
Og den slags initiativer skal der være flere af, hvis det står til den nye formand for
Frivillighedsrådet, Vibe Klarup Voetmann. Hun mener, at Danmarks 1,9 millioner frivillige og deres
organisationer kan fungere som et vitamintilskud til den trængte velfærdsstat.
Som leder af rådet skal den 42-årige cand. scient. adm. de kommende fire år rådgive social -og
integrationsminister Karen Hækkerup ( S) om blandt andet samspillet mellem de frivillige og den
offentlige sektor. Vibe Klarup Voetmann afløser Susanne Larsen, tidligere administrerende
direktør i SAS Danmark, der har stået i spidsen for rådet siden 2008.
Med den nye formand får Frivillighedsrådet med i alt 12 medlemmer en frontfigur med grundigt
kendskab til det sociale område.
I studietiden havde Vibe Klarup Voetmann job i Socialministeriet og blev siden frivillig i Reden på
Vesterbro, og senere var hun som fuldmægtig i Socialministeriet med til at udarbejde den
daværende socialdemokratiske socialminister , Karen Jespersens, betænkning om frivilligt
arbejde. En rapport, der også dengang slog til lyd for, at stat og kommuner skal arbejde tæt
sammen med foreningerne om at løfte sociale opgaver.
Fra 2005 til 2011 var hun direktør for den humanitære organisation Danner, som hjælper
voldsramte kvinder, og desuden har hun flere bestyrelsesposter i den sociale verden.
" Vi er i en særlig situation, hvor velfærdssamfundet er udfordret af økonomien og borgernes
oplevelse af, at kvaliteten i sundhedsvæsnet og socialvæsnet ikke altid er god nok. Det er vigtigt,
at rådet kommer til at arbejde for, at kommuner og frivillige organisationer kan gå sammen om at
løse velfærdsopgaver på nye måder," siger Vibe Klarup Voetmann og henviser til, at for eksempel
Mødrehjælpen i samarbejde med flere kommuner har haft held med at skræddersy sociale tilbud
til sårbare unge mødre.
Vibe Klarup Voetmann mener også, at det bør overvejes, om personer i aktivering skal have
mulighed for at arbejde i sociale og humanitære foreninger, sådan som Københavns Kommunes
beskæftigelses-og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev ( R), har foreslået.
Og det er da også netop disse tanker, der har fået social -og integrationsminister Karen
Hækkerup ( S) til at pege på Vibe Klarup Voetmann.
" Det er på tide, at de frivillige organisationer bliver lidt mere modige og tør tænke lidt mere på,
hvad de kan bidrage med. Jeg er meget optaget af, at det frivillige kan løfte nogle opgaver, som i
dag ikke bliver løst for eksempel inden for ældreområdet," siger Karen Hækkerup , som
understreger, at Vibe Klarup Voetmann er meget ambitiøs og som tidligere leder af Danner har
gjort en stor indsats for at få private organisationer og det offentlige til at spille sammen.
Privat lever de frivilliges nye førstekvinde et familieliv på Amager med sin mand, Fleming
Voetmann, der er direktør for public affairs i Novozymes. Parret har tre piger på 6, 8 og 10 år, der
alle går i en kristen friskole på Amager.
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