
 

Referat af Frivillighedsforum 
22. juni 2016 kl. 16.00-17.30 

Udvalgsværelse 1, Frederiksberg Rådhus 

 
Deltagere: Pernille Høxbro (formand), Flemming Nielsen (socialchef) Hans Henrik Lund 

(Kirkernes Integrationstjeneste), Ole Svendsen (SAND), Tina Kragh (Café Paraplyen), Susanne 

Tarp (Handicaprådet), Alexandra Dessoy (Foreningen for Aktivt Samvær) og Eva Holskov 

(Ældrerådet) 

Suppleanter: Birgitte Mejsholm (Handicaprådet), Hugo Vandet (Ældrerådet),  

Forvaltningen: Sekretariatschef Dorthe Elise Svinth, og fuldmægtig Nathalie Perregaard 

(referent) 

Gæster: Bibi Agger (frivilligkoordinator), Michael Thomsen (sektionschef, biblioteket), Marianne 

Nevers (afdelingsleder, Akaciegården) 

Fraværende: Fasael Rehman (C), Gunvor Wibroe (S), Mahmood Aslam Shehzada 

(Integrationsrådet), Amalie Utzon (Ungdommens Røde Kors), Ibtisam Ghadban Farman 

(Muhabet), Finn Madsen (Ældre Sagen), Aino Vedel (Integrationsrådet), Bolette Møller Jensen 

(Matematikcenter), 

1. Velkommen og orientering 

Formand Pernille Høxbro bød velkommen og præsenterede Frivillighedsforums gæster Bibi 

Agger, Frederiksberg Kommunes frivillighedskoordinator, Michael Thomsen, sektionschef på 

Frederiksberg bibliotek og Marianne Nevers, afdelingsleder på Akaciegården. 

 Fordelingskriterier for §18 midler i 2017 

Formanden orienterede om, at Socialudvalget den 6. juni 2016 besluttede nye fordelingskriterier 

for §18 puljen for 2017. De nye kriterier indebærer blandt andet, at ikke-foreningsorganiserede 

grupper kan søge, at der gives støtte til samskabelse, at det fortsat er muligt at få en 

partnerskabsaftale, og at en del af §18 puljen reserveres til en løbende årlig pulje til mindre 

bevillinger. Det er på linje med sidste år følgende målgrupper, der prioriteres: Voksne med 

sindslidelse eller handicap, socialt udsatte, flygtninge og indvandrere og personer udenfor eller 

på kanten af arbejdsmarkedet. Den 15. juni 2016 var der informationsmøde på Café Cadeau og 

den 16. august 2016 er der ansøgningscafé, hvor det er muligt at få konkret sparring på 

ansøgninger af kommunale medarbejdere.  
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Susanne Tarp (formand for handicaprådet) nævnte i denne forbindelse, at det til mødet på Café 

Cadeau havde været en udfordring at høre oplæggene. Fremadrettet vil forvaltningen holde sig 

dette for øje ved planlægning af arrangementer. Forvaltningen uddelte pjecer omkring 

ansøgningsproces for både §18 og §79 puljen. 

 

 Frederiksbergs Frivillighedspris og Frivillig Fredag 

Formanden orienterede videre om, at Socialudvalget i år har besluttet at flytte uddelingen af 

Frederiksbergs Frivillighedspris til den 29. september, så prisuddelingen falder i samme uge som 

Frivillig Fredag, som altid falder på den sidste fredag i september måned. Frivillighedsprisen 

bliver i år uddelt på det nybyggede KUBE. Formanden opfordrede medlemmerne til at indstille 

kandidater til Frivillighedsprisen og sprede ordet omkring prisen. På Frederiksberg Kommunes 

hjemmeside kan der læses om, hvordan der indstilles kandidater. Deadline for indstilling er den 

1. august 2016. 

 Frederiksberg Spiser Sammen 

Hans Henrik Lund orienterede om initiativet ’Frederiksberg Spiser Sammen’, som blev igangsat 

til Frivillighedsforum den 27. januar 2016. Idéen med projektet var at få syriske flygtninge i kontakt 

med danske familier i forbindelse med den nationale kampagne ’Danmark Spiser Sammen’, som 

blev afviklet i sidste uge af april 2016. Der blev afholdt 16 fællesmiddage, hvor flygtninge med 

baggrund i Eritrea, Somalia, Iran og Syrien, har været gæster hos en dansk værtsfamilie. Samlet 

har over 120 mennesker vist interesse for projektet, og af den store gruppe interesserede 

lykkedes det at matche 93 mennesker. Formanden roste gennemførslen af arrangementet og 

opfordrede til at gentage succesen. Hans Henrik Lund (Kirkernes Integrationstjeneste) 

bekræftede, at det kunne lade sig gøre at gentage projektet til efteråret. Det blev nævnt som en 

idé at samarbejde med Solbjerggruppen i forhold til markedsføring. 

 
2. Præsentation af frivilligkoordinator Bibi Agger 

Frederiksberg Kommunes frivilligkoordinator Bibi præsenterede sig selv. Bibi har været ansat 

siden april og sidder fysisk på biblioteket, hvor hun dels understøtter og videreudvikler de 

forskellige frivilligindsatser, som er på biblioteket og samtidig ’matcher’ borgere, der ønsker at 

gøre en frivillig indsats, med relevant frivilligt arbejde. Derudover har Bibi en tværgående 

koordinatorfunktion, hvor en af opgaverne blandt andet er at starte et internt forvaltningsnetværk 

omkring frivillighed. Bibi har siden hendes ansættelse arbejdet meget med udvidelsen af 

fritidspasordningen, så den også gælder flygtninge over 18 år, som blev vedtaget af 

Kommunalbestyrelsen den 9. november 2015. 

Forvaltningen blev i forbindelse med drøftelsen af fritidspasordningen spurgt til, hvorvidt 

flygtninge har sommerferie. Forvaltningen kan tilbagemelde, at der gælder forskellige regler for 

ferie afhængig af, hvornår den enkelte flygtning startede deres integrationsprogram. Se lov L 191 

B her. 

3. Præsentation og drøftelse af udsatteplanen 

Flemming Nielsen orienterede om udsatteplanen, som er en 4-årig plan for perioden 2016-2019 

og udgør Socialudvalgets plangrundlag på udsatteområdet. I udsattepolitikken er det ambitionen, 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L191B/20151_L191B_som_vedtaget.pdf
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at alle borgere har mulighed for at bidrage med deres ressourcer, og i planen er der beskrevet 

målsætninger og indsatser for: borgere der er hjemløse, kvinder i voldelige relationer, borgere 

med misbrug, borgere med svær psykisk sygdom og borgere der lever et skadeligt liv i 

prostitution. Med den rette støtte og en tidlig forebyggende indsats kan færre borgere blive socialt 

udsatte og en stor del af denne gruppe opnå ikke at være socialt udsatte igen. Her spiller det 

nære netværk, virksomheder, foreninger og andre sociale fællesskaber en stor rolle i forhold til 

forebyggelse og til at støtte medborgere, der lever i en udsat livssituation. Udsatteplanen 

indeholder derfor også en invitation til at kombinere frivillige og kommunale indsatser for socialt 

udsatte. Udsatteplanen blev udsendt sammen med dagsorden forud for mødet til medlemmerne. 

Formanden orienterede i den forbindelse om, at på Socialudvalgets tema-besøg i 

kvindekrisecentret på Vodroffsvej, kunne udvalget konstatere, at det særligt var kvinder med 

anden-etnisk baggrund, der benyttede centret. Mange af disse kvinder mangler socialt netværk, 

og kan derfor være særlig udsatte i forhold til at komme videre i livet. 

 

Under de efterfølgende drøftelser blev det blandt andet nævnt, at det er særligt vigtigt, at de 

frivillige foreninger er synlige og kan henvise til hinandens tilbud. Derudover blev det nævnt, at 

frivillige skal coaches til at kunne håndtere denne målgruppe i forhold til, hvornår de skal sende 

borgeren videre til et kommunalt tilbud. Tina Kragh (Paraplyen) forslog blandt andet at lave en 

markedsdag for frivillighed på Rådhuset med inspiration fra Seniordagen. Hans Henrik Lund 

(Kirkernes Integrationstjeneste) tog initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan brainstorme 

over forebyggende tilbud til målgruppen og synliggørelse, og vil invitere hertil. 

 

Dorthe Elise Svinth (sekretariatsleder) præsenterede, i forbindelse med diskussionen om 

synlighed, at kommunen pt. arbejder på at udvikle en ny kommunal hjemmeside. Gode idéer 

modtages gerne, og medlemmerne er velkomne til at kontakte forvaltningen med input til, 

hvordan frivillige tilbud kan synliggøres bedre på kommunens hjemmeside. 

 

Formanden spurgte, i forbindelse med synlighed, til medlemmernes vurdering af behovet for et 

frivilligcenter på Frederiksberg. Susanne Tarp (Handicaprådet) nævnte, at det længe har været 

et ønske for Handicaprådet, da det kunne bidrage til synergi på frivilligområdet og Alexandra 

Dessoy (FAS) mente, at det særligt kunne give mening for de mindre foreninger. Tina Kragh 

(Paraplyen) oplyste, at hun sad i bestyrelsen i Frederiksbergs tidligere frivilligcenter, og var med 

til at lukke centret, da brugen af lokaler ikke var som forventet. Hans Henrik Lund (KIT) nævnte i 

forbindelse hermed, at den digitale platform bør anvendes, og at der findes mange ledige lokaler 

i byen, som kan bruges til frivilligaktiviteter. 

 

Forummet blev desuden opfordret til at overveje relevante deltagere til et udsatte-dialogforum og 

melde tilbage til Nathalie Perregaard (referent). 

 
4. Øget frivillighed på ældreområdet 

Marianne Nevers, afdelingsleder på Akaciegården, var inviteret til Frivillighedsforum for at 

fortælle om det frivillige arbejde på Akaciegården og indlede dagsordenspunktet ”øget frivillighed 

på ældreområdet”, som blev forslået af Hugo Vandet (Ældrerådet).  
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Akaciegården har en lang række frivillige initiativer, herunder blandt andet ”måltidsvenner”, 

”kagepigerne”, frivillige som læser avis for beboere, spiller banko og tager med på ture, samt 

tryghedsopkald til omkringboende pensionister. Akaciegården arbejder med frivillighåndbøger, 

løbende rekruttering, samarbejdsaftaler og cafémøder, for løbende at understøtte det frivillige 

engagement på plejehjemmet. Akaciegården prioriterer desuden frivilligpleje, fx ved at huske 

fødselsdage, sende kort ved højtider samt tilbyde gratis mad og transport, da mange frivillige 

også deltager for at udvide deres netværk. 

Forummet diskuterede efterfølgende, hvordan man kan brede det gode eksempel fra 

Akaciegården ud til flere plejehjem. Forvaltningen går videre med input til Sundheds- og 

Omsorgschefen, idet der allerede findes ledernetværk på dette område, som kan være kanal, til 

at sprede erfaringer med frivillighed.  

5. Eventuelt 

Det blev besluttet at afholde næste møde i Frivillighedsforum på Akaciegården.  

Næste møde er d. 2. november 2016 kl. 16.00-17.30 

 


