
Indstilling til etablering af Frivilligcenter – Frivillig Forum Bornholm 
Juli 2017 

1 

 

I sin strategi for frivillighed og partnerskaber 2017-2019 vedtog Kommunalbestyrelsen den 22. december 2016 

bl.a. at afklare behovet for / ønsket om et frivilligcenter, i tæt samspil med Frivillig Forum Bornholm, FFB. 

Med nærværende dokument følger FFB’ s indstilling og uddybning heraf. 

Udgangspunkt 

Bornholms Frivillighedspolitik (2015) tiltrådt af bl.a. Bornholms Regionskommune, med to overordnede mål: 

1. at oprette et ”Frivillig Forum”  

2. at tilbyde en fælles indgang for alle, der ønsker at være frivillige på Bornholm med 

- kontaktformidling, tildeling af lokaler mv. 

- rådgivning til frivillige, foreninger og offentlige institutioner indenfor områder som forsikringsforhold, 

muligheder for frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere, krav om børneattester o. lign. 

 

Første mål blev opfyldt i februar 2016 med etablering af paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm, FFB. 

Til opfyldelse af det andet mål ’en fælles indgang’, har FFB med midler fra Bornholms Regionskommune indkøbt 

portalen FrivilligBornholm.dk som lanceres i efteråret 2017. 

Desuden indgår en afklaring af et evt. frivilligcenter på Bornholm. Her har FFB forberedt en indstilling på bag-

grund af bl.a. følgende 

- inspiration fra studietur til forskellige typer af frivilligcentre i Danmark, efteråret 2016  

- bedste praksis fra 2-3 andre frivilligcentre  

- De narrative fortællinger: Beskrivelse af behov med udgangspunkt i seks kategorier.  Ideen er for hver af 

disse kategorier at fortælle historien ”Derfor er jeg glad for vort frivilligcenter”, så den konkrete mer-

værdi fremhæves – altså en narrativ tilgang til behovsanalyse  

Vision 

Frivilligcentret er et mødested der styrker og fremmer lokal frivillighed og aktivt medborgerskab. Et frivilligcen-

ter er for alle typer af frivillige aktiviteter indenfor fx kultur, fritid og i sociale sammenhænge. Et frivilligcenter 

kan bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virk-

somheder om aktuelle sociale udfordringer på tværs af øen fordi 

� Frivilligcentret er et fyrtårn for frivilligheden på Bornholm, og fungerer bl.a. som en slags arbejdsfor-

midling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde på Bornholm 

� Frivillighed og frivilligcentret er nøglen til integration, når tilflyttere og flygtninge henvender sig for at 

få orientering om de frivillige indsatser eller aktiviteter i lokalområdet og på Bornholm generelt 

� Et frivilligcenter er et naturligt mødested for frivillige interessegrupper og enkeltstående frivillige 

hvor kendskabet til hinanden vil styrke de frivillige indsatser 

� Et frivilligcenter er det sted hvor kommune og erhvervsliv henvender sig med et behov for samarbejde 

med den frivillige sektor, og hvor frivilligcentret hjælper med at finde den rette samarbejdspartner in-

denfor de frivillige organisationer på Bornholm 

� Frivilligcentret fokuserer på at løse sociale udfordringer i kommunen ved at mobilisere flere frivillige 

til foreninger og organisationer, og ved at styrke og udvikle frivillige initiativer generelt 

� Frivilligcentret danner netværk mellem lokale foreninger, der fx arbejder med ensomme ældre, så 

foreningerne kan koordinere arbejdet og dele erfaringer 

� Frivilligcentret tilbyder konsulentbistand, og lokaler, kopimaskiner mv., som foreningerne kan låne. 
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� Frivilligcentret tilbyder uddannelse til de frivillige om emner, der er relevante på tværs af forenings-

grænser, fx rekruttering, fundraising og bestyrelsesarbejde. 
 

Næste ansøgningsrunde  

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke lavet den konkrete puljeplanlægning for 2018 og kan ikke komme det nær-

mere end at ansøgningspuljen udmeldes i løbet af 1. halvår 2018. Det er dog sandsynligt, at fristen bliver ca. 

samme tidspunkt dvs. marts-april måned. SST anbefaler at holde øje med deres nyheder og hjemmeside og evt. 

rette henvendelse til igen i begyndelsen af 2018 for mere præcis besked.  SST melder typisk ansøgningspuljen 

ud med 6 ugers ansøgningsfrist. 

 

Anbefaling fra Frivillig Forum Bornholm, FFB 

På baggrund af ovenstående vision og efterfølgende uddybende materiale anbefaler FFB’ s bestyrelse Kommu-

nalbestyrelsen 

- at der etableres et frivilligcenter på Bornholm 

- at der udarbejdes et prospekt for et frivilligcenter med beskrivelse af struktur, opgaver mv. samt der udar-

bejdes en faseopdelt plan for etableringen, projektbeskrivelse som fx fra Aabenraa kommune, se nedenfor 

- at FFB inddrages i ovenstående proces 

 

Eksempel på projektbeskrivelse – Aabenraa Kommune 

Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse 

 

10. juli 2017 

Steffen Gerdes 

Formand for Frivillig Forum Bornholm (FFB) 
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Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe)  
Et frivilligcenter drives af frivillige. Centrene er medlemmer af den landsdækkende organisation FriSe, Frivillig-

centre og Selvhjælp Danmark.  

• 39 ud af de 98 kommuner har ikke et frivilligcenter 

• 59 kommuner har i alt 68 frivilligcentre idet  

• 12 kommuner har mere end et center 

 

For at etablere et frivilligcenter kan man søge fra en pulje under socialministeriet. Man søger puljen til en to- 

årig etableringsfase. Frivilligcentret organiserer sig med en bestyrelse. 

1. år betaler Social ministeriet 510.000kr. og kommunen 190.000kr 

2. år betaler Social ministeriet 430.000 kr. og kommunen 270.000 kr. 

Når frivilligcentret er i drift betaler Socialministeriet 350.000kr og kommunen350.000 kr. / årligt. 

 

Frivilligcenter struktur og opgaver jf. FriSe 
 

Kerneydelser Formidling af frivillige og borgere til foreninger  

o hjælp til rekruttering af nye frivillige 

o hjælp til synliggørelse af frivillighedsarbejdet 

o matche frivillige og foreninger 

Foreningsservice og konsulentbistand 

o hjælp til regnskaber og ansøgninger 

o Dokumentation og evaluering 

Kurser/ uddannelse / temadage for frivillige 

o Ex kurser for nye bestyrelsesmedlemmer 

Netværk og erfaringsudveksling 

o nye venner og nye relationer 

Viden og info om frivillighed 

o tryghed i arbejdet med frivillige 

o benytte den store mængde af viden der er i frivilligcentrets netværk og erfa-

ringer  

Udvikler og driver selvstændige projekter 

Mødelokaler og faciliteter 

Organisering • Selvstændig forening eller selvejende institution, hvor særligt foreninger er med-

lemmer 

• Bestyrelsen er repræsentanter fra foreninger, privatpersoner og kommunale 

repræsentanter – formand og næsteformand må ikke være fra kommunen 

• De lokale medlemmer og bestyrelsen definerer retning og indhold – i samarbejde 

med kommunen 

Finansiering • Gennemsnitlig indtægt på 1.281.375 kr. – 700.000 til over 3 millioner kr. 

• Statslig grundfinansiering og kommunal medfinansiering 

• Offentlige fonde, private puljer, virksomheder, loger, donationer m.m. 

Etablerede FC • Finansieres af stat og kommune:  

• kr. 350.000 kr. fra staten årligt  

• kr. 350.000 kr. fra kommunen årligt - minimum 

• Minimum 700.000 kr. i indtægter 
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Hvad har betydning? • Kvalitet i arbejdet - bestyrelse, leder, ansatte og frivillige 

• Netværk og indblik i det lokale frivillige arbejde  

• Samarbejde med kommunen og andre relevante aktører 

• Lokaler/faciliteter – central placering 

• Geografi – kom ud af huset 

• En lokal strategi med fælles vision, mål og værdier, tilpasset lokale forhold  

• Målgruppe - sociale foreninger, idræt og kultur m.m. 

• Lokale behov 

• Samarbejdspartnere  

• Geografisk spredning 

• Kommunens forventninger og organisering på det frivillige område 

• Nye lokale strømninger og aktuelle udfordringer 

Evaluering af frivilligcentrene, Socialstyrelsen /Rambøll rapporten 2016  

 

Hvorfor et frivilligcen-

ter? 

 

Sundhedsstyrelsens 

svar på Rambøll rap-

porten 

 

• Gør det nemmere at blive frivillige og mobilisere flere frivillige – og nemmere 

for borgere at finde hjælp 

• Øger kendskabet til og synligheden af den frivillige indsats 

• Øger kvaliteten af de lokale foreningers arbejde - så de lettere kan realisere 

deres mål 

• Styrker netværk og samarbejde mellem de lokale foreninger og mellem kom-

munen - bedre sammenhæng og lettere at sætte nye initiativer i gang 

• Flere midler til den frivillige indsats i kommunen – fundraising til centeret og til 

lokale foreninger 

• Del af et stærkt nationalt fællesskab til fælles inspiration og udvikling 

Det er Rambølls vur-

dering 

• At de frivillige foreninger generelt oplever at få bedre forudsætninger for at 

levere de indsatser, der kommer de socialt udsatte borgere til gode, fordi de 

bliver understøttet i dette via frivilligcentrenes kerneopgaver.  

• At særligt de frivillige fra de mindre foreninger, som ikke har samme mulighed 

for at få støtte og rådgivning fra en landsorganisation, fremhæver centrene som 

væsentlige, da de ikke kan få de ydelser, centret leverer, andre steder.  

• At repræsentanter fra større foreninger fremhæver, at centrene er med til at 

understøtte det frivillige arbejde lokalt. Det, at centrene fysisk er beliggende lo-

kalt, fremhæves som afgørende for, at borgere og frivillige har et sted at mødes 

både i forhold til at udvide og styrke deres netværk, og i forhold til at blive 

klædt på til at udføre frivilligt arbejde med socialt sigte lokalt. 

• At de frivillige generelt oplever at have bedre forudsætninger for at lykkes med 

deres arbejde i forhold til de grupper af socialt udsatte, som deres indsatser sig-

ter mod. 

• At de frivillige foreninger kapacitetsopbygges gennem de forskellige efterspurg-

te aktiviteter, og at de oplever en øget motivation og fastholdelse af de frivillige. 

• At der sker en forøgelse af antallet af frivillige, herunder et øget fokus på at få 

flere socialt udsatte borgere til at blive frivillige 

Samarbejde med 

kommune 

• FC og kommuner er relativt tæt koblet til hinanden og begge parter oplever 

ifølge Rambøll at have et godt samarbejde: 

• Løst koblet samarbejde, hvor de mødes ad hoc 

• Fast samarbejde med hyppige møder og eventuelt en samarbejdsaftale 

• Samskabelse, hvor de sammen definerer et problem med fælles ejerskab til 

problem og løsning 



Indstilling til etablering af Frivilligcenter – Frivillig Forum Bornholm 
Juli 2017 

5 

 

Perspektiver på Frivilligcenter i prosa form - Narrative historier / FFB 
 

Den lille forening 

Som bestyrelsesmedlem i Bornholms Erindringscenter kan jeg da godt se, at et Frivilligcenter kan være til god 

gavn. 

Nu er vi jo ikke en helt ung forening, så vores bestyrelse fungerer fint, men vi må erkende, at fra tid til anden, så 

rammer vi bunden af pengekassen, og her kan Frivilligcentret forhåbentligt være behjælpelig med at finde f.eks. 

fondsmidler, som kan dække de værste huller, så Erindringscentret kan overleve. 

Frivilligcentret kan måske også være bindeleddet mellem Erindringscentret og det plejepersonale rundt om på 

øen, som arbejder med demente, og som er en del af vores målgruppe. 

                                                 ____________________________ 

 

Som formand for øens samlerforening kan jeg ikke se, at vores lille forening har det store behov for et Frivillig-

center. 

Vi holder vores 4 årlige møder på biblioteket, og vores udstillinger holder vi rundt om på øen i forsamlings- eller 

foreningshuse, hvor vi kan komme til, helst for en billig penge. 

Det har fungeret fint indtil nu. 

Hvis FrivilligBornholm.dk får en aktivitetskalender, så vil vi da til gengæld nok også bruge den til at annoncere 

vores møder og udstillinger. 

                                                 ____________________________ 

 

Som bestyrelsesmedlem i Nexø og Omegns Museumsforening kan jeg godt se Frivilligcentret, og ikke mindst 

FrivilligBornholm.dk, kan være os behjælpelige. 

Ikke mindst, når den årlige kustode-plan skal laves. Vi mangler fra tid til anden en kustode, som kan sidde og 

tage imod entre en formiddag eller en eftermiddag, og i det hele taget, så er puslespillet ikke altid til at få til at 

gå op med den bemanding vi har til rådighed. Her kan der godt være behov for lidt hjælp ind i mellem. 

                                                 ____________________________ 

 

Som frivillig i en lille forening kan jeg se store muligheder for hjælp fra et Frivilligcenter på følgende områder: 

Måske er der mulighed for at låne lokaler på centret, eller de kan hjælpe med at finde egnede lokaler andre 

steder. 

Der kan være sparring omkring markedsføringen af vores lille forening. 

Vi kan få hjælp med at udarbejde vedtægter m.m. og med at få oprettet et CVR nr., så vi kan få offentlige støt-

tekroner. 

Måske vi kan få hjælp med at få nedslag i pris for trykning af foldere og andet PR-materiale. 

Endelig kan centret være behjælpelige med at lave temadage og workshops. 

                                                 ____________________________ 

 

Jeg vil gerne have et frivilligcenter her på Bornholm, fordi jeg som frivillig i lille forening godt kunne tænke mig 

noget rådgivning i forskellige ting. 

                                                 ____________________________ 
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Den lidt større forening 

Østermarie Borgerforening er med over 25 år på bagen ikke nogen ung forening. Til gengæld har den nuværen-

de bestyrelse mange gode ideer til tiltag, som kan gøre Østermarie til et bedre sted at bo. 

Til det formål kan et Frivilligcenter måske være en god sparringspartner. 

Vi sætter ikke tæring over næring, så de kommunale tilskudskroner bliver ikke brugt før de er i vores pengekas-

se, så det er ikke fundraising der er aktuel. 

Men hvis Frivilligcentret har kontakt til andre, som tænker i de samme tiltag som vi gør, så kan der måske ske en 

kortslutning os foreninger imellem. 

En foreningsoversigt kan også være behjælpelig, især overfor ny-tilflyttere, som ikke kender til foreningslivet i 

lokalområdet. 

                                                 ____________________________ 

 

Den store forening 

Vi hos Ældresagen Bornholm har eget kontor, konsulenter og jurister, både regionalt og landsdækkende. 

Vi har vores egne strategier for hvervning af frivillige, men samarbejde gerne med FFB om udviklingen af frivil-

ligheden på Bornholm.  

Vi har ikke egne lokaler, men får mødelokaler stillet til rådighed. Vi betaler for lokaler til aktiviteter med undta-

gelse af de bornholmske biblioteker. 

En borger der ønsker at være frivillig i Ældresagen Bornholm kan blive det uden medlemskab af Ældresagen. 

Borgeren indgår på lige vilkår med øvrige frivillige i Ældresagen og kan dermed også gøre brug af landsforenin-

gens konsulenter mv. 

Som vi ser det, så skal der mere dialog mellem BRK og Frivillig Forum Bornholm, før et Frivilligcenter kan etable-

res. 

                                                 ____________________________ 

 

Borgeren, der allerede er frivillig – men står uden en forening 

Som frivillig borger kan Frivilligcentret måske formidle kontakt til en forening eller projekt, hvor jeg kan bruge 

mine evner og interesser. 

Centret kan også vejlede og rådgive omkring ret og pligt som frivillig samt måske give støtte i form af samtale 

m.m. 

                                                 ____________________________ 

Borgeren, der ikke endnu er frivillig – men gerne vil være det 

Som borger kan jeg gå ind fra gaden og finde ud af, om ikke der skulle være brug for mig et eller andet sted. 

Jeg kan få at vide, hvilke regler der er gældende, hvis jeg vil kaste sig ud i noget frivilligt arbejde, eller jeg kan 

blive henvist til en forening, som har brug for netop den indsat som jeg kan levere. 

Og det er så lige meget, om jeg kun vil lave noget en gang imellem eller om jeg vil have noget fast. 

                                                 ____________________________ 

 

Lokalpolitikeren 

Som lokalpolitiker på Bornholm med mange berøringsflader til det frivillige Bornholm, ser jeg Frivilligcentret 

som et godt bindeled mellem mit arbejde som politiker og alle de frivillige, som jeg gerne vil i kontakt med. 

Jeg ser også Frivilligcentret som en mulighed for at nå de ”nye frivillige”, som gerne skulle ind i de frivillige ar-

bejde rundt om på øen. 

                                                 ____________________________ 
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Kommunen 

Kommunen vil inden 1. juli 2017 afklare, om der er behov for / ønske om et frivilligcenter, i tæt samspil med FFB 

– og i givet fald med hvilket ejerskab, struktur, opgaver mv. 

Kommunen mener, det er helt grundlæggende: 

- at samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige skal bidrage til et inkluderende og ansvarsfuldt sam-

fund, hvor borgeren finder mening i at være med til at bidrage til samfundet 

- at det frivillige arbejde ikke ses som en erstatning for det faglige, professionelle arbejde 

- at de frivillige inddrages i beslutninger, der berører deres frivillige arbejde 

- at mulighederne for frivillighed synliggøres, herunder frivillige jobs og aktiviteter, samt kendskabet til rammer 

og midler af betydning for frivilligheden, f.eks. puljemidler, muligheder for rådgivning mv. 

- at samspillet om frivillighed forankres og danner basis for initiativer og beslutninger blandt frivillige, i for-

eningslivet og i kommunen – både politisk og ledelsesmæssigt. 

                                                 ____________________________ 

Den lokale erhvervsvirksomhed 

Som lokal arbejdsgiver finder jeg, at et Frivilligcenter vil kunne give mig en mere gennemskuelig frivillig verden, 

hvor jeg kan finde de frivillige personer, som netop min virksomhed har brug for. 

Jeg ser Frivilligcentret som en ligeværdig samarbejdspartner. 

                                                 ____________________________ 

 

Bornholms Vækstforum 

For organisationernes vedkommende vil en sådan fond skulle suppleres med en grejbank, en frivilligportal og et 

eventsekretariat. For de lokale puljers og fondes vedkommende kan der være muligheder i at samarbejde om 

større projekter. 

                                                 ____________________________ 

 

Bornholmsk Oplevelsesfond 

Der er stor efterspørgsel efter et Eventsekretariat/ Frivilligcenter fra flere typer af aktører.  

Flere aktører efterspørger overblik, koordinering, sparring, fælles opkvalificering af frivillige, hjælp til myndig-

hedsansøgninger mm. med det formål, at sikre bedre, større og nye events.  

Disse aktiviteter kunne i starten knyttes an til eksisterende indsatser på øen. 

 

Perspektiverne i punktform 
 

 

Den lille forening 

• Hjælp til at søge støtte i § 18-puljen og andre fonde, herunder kontakt til kommu-

nens fundraiserteam, introduktion til og gratis opkobling på puljeguiden.dk 

• Hjælp til regnskab, herunder en introduktion til Conventus – foreningsadministration. 

• Kurser for nye bestyrelsesmedlemmer 

• Hjælp til opstart af nye aktiviteter, herunder til at finde egnede lokaler, samarbejds-

partnere, introduktion af frivilligbornholm.dk, herunder grejbørsen 

• Hjælp til at rekruttere nye medlemmer/frivillige, herunder til PR for vores forening 

• Netværk og erfaringsudveksling 

• Juridiske spørgsmål, herunder kontakt til kommunens jurister 
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• Praktisk hjælp med vedtægter, CVR numre mv 

• Hjælp til at oprette en forening, vedtægt, cvr m.v. 

• Hjælp til at søge støtte via FOL, § 18 og fonde evt. i samarbejde med kommunen eller 

andre foreninger. 

• Lån af lokaler, PC og kopimaskine 

• Hjælp til regnskab, ansøgninger, kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og opstart af 

nye aktiviteter  

• Netværk og erfaringsudveksling 

• Samskabelse med andre foreninger  

• Juridiske spørgsmål 

• Samspil med kommunen 

• Kompetenceudviklingskurser 

• Udvikling af nye aktiviteter 

• Låne lokaler 

• Markedsføring af foreningen 

• Hjælp med vedtægter og CVR nr. 

• hjælp med at få nedslag i pris for trykning af foldere og andet PR-materiale 

• Lave temadage, workshops og temadage 

• Behjælpelig med at finde f.eks. fondsmidler 

• Bindeleddet mellem forening og kommune 

• Behjælpelig med rekruttering 

• at låne lokaler 

• sparring omkring markedsføringen 

• At udarbejde vedtægter m.m. og med at få oprettet et CVR  

• Behjælpelige med at lave temadage og workshops. 

• trykning af foldere og andet PR-materiale 

• Anden lille forening, Samlerforeningen, mangler kun en aktivitetskalender til annon-

cering af aktiviteter, ikke et FC 

• Hjælp til at søge støtte i fonde, der kan understøtte foreningens virke. 

• hjælp til regnskab, ansøgninger, brug af Conventus  

• Indføring af nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejde, herunder kurser i 

samme. 

• Få kendskab til ”FrivilligBornholm.dk” og indhold heri.  

• Juridisk bistand til udfærdigelse af foreningsvedtægter, forretningsorden, CVR nr. 

m.m.  

• udvikling af nye aktiviteter 

• markedsføring af foreningen 

• rekruttering af medlemmer og frivillige til foreningen 

• erfaringsudveksling med andre foreninger  

• hjælp til at finde egnede lokaler 

Den større for-

ening 

• Hjælp til fundraising og projektudvikling, herunder at finde både lokale og internatio-

nale samarbejdspartnere 

• Kurser for nye bestyrelsesmedlemmer 
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• Introduktion til frivilligbornholm.dk, herunder til at rekruttere frivillige, kontakter til 

diverse event-udstyr mm. 

• Inddragelse i samskabelsesprocesser med kommunen, og kontakter til relevante cen-

tre i kommunen 

• Hjælp til at søge støtte via FOL, § 18 og fonde evt. i samarbejde med kommune eller 

andre foreninger. 

• Hjælp til regnskab, ansøgninger, kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og opstart af 

nye aktiviteter 

• Lån af lokaler, PC og kopimaskine 

• Netværk og erfaringsudveksling 

• Samskabelse med andre foreninger og kommunen 

• Samspil med og mellem foreninger og kommune 

• Udvikling af nye aktiviteter 

• Kompetenceudviklingskurser  

• Medvirke til at løfte kvaliteten i det frivillige arbejde. 

• Juridiske spørgsmål 

• Sparringspartner omkring tilflytterkampagner 

• Netværksdannelse 

• Foreningsoversigt i forhold til ny tilflyttere 

• Hjælp til at skaffe midler til større projekter. 

• Administrativ bistand omkring afvikling af større arrangementer, herunder de love og 

regler der skal iagttages. 

• Forsikringsforhold som foreningen skal være opmærksom på. 

• Indføring af nye bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejde, herunder kurser i 

samme. 

• Få kendskab til ”FrivilligBornholm.dk” og nyttiggøre de muligheder der ligger heri. 

• Hjælp til strategisk samarbejde med kommunal forvaltning og myndigheder. 

• Kendskab til love og regler, der har betydning for foreningens daglige virke og udvik-

lingsmuligheder. 

• Fremme arbejdet med inklusion af bl.a. ”ny-danskere” og socialt udsatte i det frivilli-

ge foreningsliv. 

En regionsfor-

ening med flere 

lokalforeninger 

(ex. DGI) 

/ Irene 

• Medvirke til at løfte kvaliteten i det frivillige arbejde via iværksættelse af uddannel-

sesmæssige initiativer 

• Fremme erfaringsudveksling 

• Vi har eget kontor og egne konsulenter og jurister, både regionalt og landsdækkende; 

har vores egne strategier for hvervning af frivillige, men samarbejde gerne med FFB 

om udviklingen af frivilligheden på Bornholm. Relaterer til FOL og har adgang til 

kommunale lokaler. 

 

 

Landsforening 

med lokalfor-

ening (ex. ÆS Bh) 

• I dialog om rekruttering af frivillige 

• Landsforeningen har egne frivillighedskonsulenter og jurister samt strategi for frivil-

lighed. Indgår gerne i dialog om hvilke opgaver der er for frivillige kontra personale 
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/ Irene 
på institutioner m.fl.  

• Har ikke egne lokaler, får mødelokaler stillet til rådighed. Betaler for lokaler til aktivi-

teter med undtagelse af Bornholms biblioteker 

Borgeren, der er 

foreningsmed-

lem i en mindre 

forening 

/ Irene 

• Info om vilkår at være frivillig i en forening – hente information og oplysninger 

• spare med øvrige frivillige i andre mindre foreninger 

Borgeren, der 

allerede er frivil-

lig – men står 

udenfor en for-

ening 

 

• Netværk med andre frivillige 

• Inspiration 

• Juridiske spørgsmål 

• En borger der ønsker at være frivillig i ÆS Bh. kan blive det uden medlemskab af ÆS 

Bh., indgår på lige vilkår med øvrige frivillige i ÆS Bh – kan dermed gøre brug af 

landsforeningens konsulenter mv. 

Borgeren, der 

allerede er frivil-

lig 

• Netværk med andre frivillige 

• Det har været let at danne en forening 

• Inspiration gennem udbud af kurser for frivillige 

• jeg er ikke medlem af en forening, og har mit frivillige netværk her i frivilligcenteret 

• formidle kontakt til en forening eller projekt 

• vejlede og rådgive omkring ret og pligt som frivillig samt måske give støtte i form af 

samtale m.m. 

• Formidler kontakt til en forening eller projekt 

• Vejledning 

• Rådgivning 

• Giver støtte ved samtale 

• Netværk med andre frivillige 

• Det har været let at danne en forening 

• Inspiration gennem erfaringer fra andre foreninger 

• jeg er ikke medlem af en forening, og har mit frivillige netværk her i frivilligcenteret 

• Personligt brug af ”Frivillig Bornholms” portal 

Borgeren, der 

overvejer at bli-

ve frivillig 

• Overblik over muligheder for at være frivillig, herunder introduktion til frivilligborn-

holm.dk 

• Information om frivilligt arbejde 

• Kendskab til lokalområdet og dets foreninger 

• Overblik over muligheder for at være frivillig 

• Information om frivilligt arbejde 

• Nemt at blive frivillig 

• Hjælp til opstart af aktiviteter / komme i dialog om hvor frivillighed efterspørges 

• Tilflytter - lære lokalområdet at kende  

• Danne netværk 

• Kan gå ind fra gaden og se på mulighederne for at være frivillig 

• FC har overblik over aktiviteter og hjælpe med at henvise til en aktivitet der passer 
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mig med tid og sted 

• Oplyse om regler og love 

• Introduktion til indhold og anvendelse af ”Frivilligbornholm.dk, 

• Frivilligcentret, hvor der indhentes oplysninger om frivilligt arbejde m.m. i øvrigt i 

lokalområdet 

• Kendskab til foreninger i lokalområdet. 

• Kendskab til arrangementer af interesse i lokalområdet. 

 

Kommunalpoliti-

keren 

• Input til løsning af forskellige opgaver og bidrage med viden, som er til gavn for den 

kommunale politiske og administrative beslutningstagning 

• Integration af nye borgere - tilflyttere og flygtninge 

• Bane vejen for en ny frivillighed, som bygger på samskabelse og det aktive medbor-

gerskab med fokus på at mobilisere flere frivillige ressourcer og opdyrke nye arenaer 

for frivillighed.     

• Udvikling af aktivt medborgerskab, til bl.a. at bevare og udvikle bæredygtige lokal-

samfund.   

• Frivilligcenter kan på en række felter bidrage med input til løsning af forskellige op-

gaver og bidrage med viden, som er til gavn for de kommunale administrative og po-

litiske og beslutningstagere. 

• Integration af nye borgere - tilflyttere og flygtninge 

• Synlighed, fyrtårn så flere bliver frivillige 

• Bane vejen for en ny frivillighed, som bygger på samskabelse og det aktive medbor-

gerskab med fokus på at mobilisere flere frivillige ressourcer og opdyrke nye områder 

for frivillighed.     

• Frivillighedscentret skal understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde og udvikle 

fremtidens frivillighed i fællesskabelse med borgerne i kommunen. Fremtidens frivil-

lighed er en ressource der bliver afgørende i forbindelse med udvikling af et aktivt 

medborgerskab. Et aktivt medborgerskab er en forudsætning for, at vi kan bevare og 

udvikle kommunen og det bæredygtige lokalsamfund.   

• Frivillighedscentret skal gøre det naturligt og nemt for borgerne at være aktive og 

deltagende i frivillige foreninger, interessefællesskaber, organisationer og lokale 

grupper. Det er de steder, hvor vi kan lære hvordan og få erfaring med hvad aktiv 

medborgerskab kan give og skabe af værdi.   

• Lyder fantastisk godt; men umiddelbart som ønsketænkning… 

• bindeled mellem politiker og alle de frivillige 

• Styrke det aktive medborgerskab, civilsamfundet 

• Få kendskab til hvor frivillige kræfter i civilsamfundet kan understøtte kommunale 

opgaver. 

• Styrke kendskabet til hvordan lokale frivillige kræfter i lokalområderne løser lokale 

problemstillinger og udfordringer i eget lokalområde og herigennem skaber bære-

dygtige lokalsamfund.     

• En mulighed for igennem firvilligcentret at skabe en debat om vilkår for det frivillige 

arbejde i kommunen og nyttiggøre erfaringer fra frivilligt arbejde.   

• Muligheden for at skabe bæredygtige lokalsamfund gennem understøttelse af lokale 
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initiativer   

 

Kommune 
• Introduktion til Frivilligbornholm.dk, herunder til rekruttering af frivillige 

• Introduktion til og gratis opkobling på puljeguiden.dk 

• Et sted at henvende sig ved ønske om samskabelse og puljeansøgninger, herunder 

samarbejder omkring fælles mål 

• Drift af FrivilligBornholm.dk 

• Koordinerende led i forhold til events 

• Location for en fondsbestyrelse/ netværk 

• Understøtte netværksdannelse mellem frivillige foreninger på sociale og sundheds-

området, mellem frivillige foreninger og aktive borgere i grupper/ klubber, og mellem 

det frivillige område og kommunen 

• Al henvendelse om foreningsspørgsmål sker her og ekspertisen er til stede! 

• Et sted at henvende sig ved ønske om samskabelse og puljeansøgninger 

• Samarbejder omkring fælles mål 

• Drift af FrivilligBornholm.dk 

• Koordinerende led i forhold til events 

• Location for en fondsbestyrelse/ netværk 

• Understøtte netværksdannelse mellem frivillige foreninger på sociale og sundheds-

området, mellem frivillige foreninger og aktive borgere i grupper/ klubber, og mellem 

det frivillige område og kommunen 

• Et kæmpe ønske! – Dialog mellem BRK og FFB ønskes for at få overblik over den hel-

hed der skal udtænkes før et Frivillighedscenter kan beskrives 

• Et forum for koordinering af den kommunale indsats på frivillighedsområdet i samspil 

med private, erhvervsmæssige og frivillige aktører. 

• Et sted at introducere ny/ændret lovgivning m.m. der har relevans for frivilligt arbej-

de. 

• Drift af FrivilligBornholm.dk 

• Koordinerende led i forhold til events 

• En samarbejdspartner i relation til udvikling af fælles mål i arbejdet for styrkelse af 

den frivillige indsats. 

• Et debatforum for en dialog om hvilke opgaver der skal løses af kommunale kræfter 

og hvilke opgaver der bedst kan løses/udvikles gennem inddragelse af frivillige inte-

ressegrupper. 

• Et forum, hvorfra kommunen har mulighed for at introducere sit arbejde med inklu-

sion af bl.a. ”ny-danskere” og socialt udsatte. 

 

 

 

Den lokale er-

hvervsvirksom-

hed 

• Gennemskuelig frivillig verden 

• samarbejdspartnere 

• Gennemskuelig frivillig verden 

• Samarbejdspartnere 
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• Muligt, såfremt Kommunalpolitikerne og Kommunen efterlever ovenfor anførte 

• mere gennemskuelig frivillig verden, hvor jeg kan finde de frivillige personer, som 

netop min virksomhed har brug for. 

• Jeg ser Frivilligcentret som en ligeværdig samarbejdspartner 

• Gennemskuelig frivillig verden 

• Samarbejdspartnere 

 

Bornholmsk Op-

levelsesfond  

 

 

 

 

• For organisationernes vedkommende vil en sådan fond skulle suppleres med grej-

bank, frivilligportal og et eventsekretariat. For de lokale puljers og fondes vedkom-

mende kan der være muligheder i at samarbejde om større projekter 

• Et Eventsekretariat/ Frivilligcenter er der stor efterspørgsel efter fra flere typer af 

aktører. Flere aktører efterspørger overblik, koordinering, sparring, fælles opkvalifi-

cering af frivillige, hjælp til myndighedsansøgninger mm. med det formål, at sikre 

bedre, større og nye events. Disse aktiviteter kunne i starten knyttes an til eksiste-

rende indsatser på øen 

 

Bornholms 

Vækstforum  

1. Vækstforum følger BRK og Frivilligt Forum Bornholms igangværende afklaring af mulig-

heden for, at etablere et frivilligcenter 

 

Faxe kommune som politisk har fravalgt et Frivilligcenter 
Asya Sarikaya, Udviklingskonsulent 

Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - Kommissorium 

Indstilling fra Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget vedr. oprettelsen af 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 frivil-

ligcenter 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 ét år ad gangen, da bevil-

lingen 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 frivillig-

center og ansætte en lønnet leder. 

� Den mest mødte opfattelse, når der er blevet talt om et frivilligcenter, er følgende.” Det har vi ikke be-

hov 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”. 

� 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. Samrådet består 

af medlemmer fra byrådet, Frivilligrådet (á la FFB), Folkeoplysningsudvalget og tre ildsjæle. Samråd er 

det organ, der skal sikre den fortsatte udvikling af frivilligheden generelt til Faxe Kommune.  

Folkeoplysningsudvalget og Frivilligrådet d. 13. juni 2017: 
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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. 

 

Odsherred kommune som politisk har fravalgt et Frivilligcenter 
Rune Sørensen, foreningskonsulent  

Fordi: 

� geografisk en stor kommune, ca. 50x15km, hvor borgerne derfor har svært ved at benytte et centralt 

frivilligcenter 

� Hellere aktiviteter end mursten! 

� der er et koordineringsudvalg i kommunen med kontaktpersoner ude i lokalområderne/ borgerforenin-

ger som bindeled til og fra kommunen?  

� koordineringsudvalg søger midler til aktiviteter i lokalområdet – ex § 18 og folkeoplysningsmidler og 

velkomst pulje til integrationsområdet mm 

� Kultur og fritid’ afd. er centralt placeret i Højby og bevæger sig ud i lokalsamfundene ved behov  

� Støtter aktiviteter i medborgerhusene 

� Kultur og fritid’ afd. afholder kurser og ildsjælekonferencer for frivillige, med oplæg og erfaringsudveks-

ling som inspiration. 

Lejre kommune - Frivilligcenter har aldrig været politisk behandlet 
Tina Nicolaisen udviklingsafdelingen – i lejre kommune er der aldrig indkommet ønske om FC og derfor har em-

net aldrig været politisk behandlet, men som kommunal ansat kan hun godt se værdien af at have FC som spar-

ringspartner da civilsamfundet får flere og flere opgaver. Og godt med et FC hvor der ikke er direkte indblanding 

fra kommunen. 

Assens kommune søger i næste runde 
Hannah Stegger, frivillighedskonsulent – Direktionen har på baggrund af den korte tidsfrist i år udsat ansøgnin-

gen til næste runde – så de regner med at får et FC på et tidspunkt. 

 

 

 


