
 

 

 

 

Deltagere: Pernille Høxbro (formand), Flemming Nielsen (socialchef), Eva Holskov (Ældrerådet), Ole 

Svendsen (SAND), Gunvor Wibroe (S), Alexandra Dessoy (Foreningen for Aktivt Samvær), Finn Madsen 

(Ældre Sagen), Fasael Rehman (C), Ursula Izzard (studentermedhjælper) 

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

Referent: Nathalie Perregaard (fuldmægtig) 

Fraværende: Tina Kragh (Café Paraplyen), Susanne Tarp (Handicaprådet), Mahmood Aslam Shehzada 

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

Vedel (Integrationsrådet), Bolette Møller Jensen (Matematikcenter). 

1. Velkomst og præsentationsrunde 

Formand Pernille Høxbro bød velkommen og alle de fremmødte medlemmer præsenterede sig selv og 

hvad der fylder i medlemmernes forskellige frivillige organisationer.  

2. Orienteringspunkter 

 

 Orientering om proces for §18 og §79 i 2017 

Formanden orienterede om, at Socialudvalget beslutter fordelingen af §18 puljen til frivilligt socialt arbejde 

og Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter fordelingen af §79 puljen til aktiviteter til ældre d. 21. 

november 2016. Særligt målgrupperne socialt udsatte, personer med handicap, personer med 

sindslidelse, flygtninge og indvandrere samt personer udenfor arbejdsmarkedet bliver prioriteret ved 

fordeling af §18 puljen. Generelt arbejder Frederiksberg Kommune i disse år på at få en styrket dialog med 

de frivillige organisationer, og derfor er der også fortsat fokus på at indgå partnerskabsaftaler og lave 

samskabelsesaktiviteter med forskellige frivillige organisationer. Ansøgere får svar på ansøgningen i 

december måned. 

 Orientering om Frederiksberg Frivillighedspris Frivillig Fredag 

Formanden orienterede om, at Frederiksbergs Frivillighedspris blev uddelt i Frivillig Fredag-ugen d. 29. 

september i det nybyggede KU.BE. Café Paraplyen vandt prisen til en forening/organisation og Hanne 

Gamst, som er frivillig i Sundhedscentret vandt prisen til en enkeltperson. For at fejre Frivillig Fredag tog 

en del af Kommunalbestyrelsesmedlemmerne i praktik i frivillige foreninger. Formanden var selv i praktik i 

SIND’s lokalafdeling på Frederiksberg til deres åbne fredags-café for psykisk sårbare borgere. 

 Orientering om Frederiksberg Kommunes Handicappris 

Birgitte Mejsholm (Handicaprådet) orienterede om, at Frederiksberg Kommune sammen med 

Handicaprådet uddeler Frederiksbergs Handicappris d. 3. december. Formålet med handicapprisen er at 
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anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker med handicapsagen, fx i forhold til 

handicappede i erhverv eller handicaptilgængelighed. Prisen er på 10.000 kr. og uddeles på den 

internationale handicapdag d. 3. december kl. 14.00-16.00 på Akaciegårdens Plejehjem. Medlemmer af 

Frivillighedsforum er meget velkomne til at deltage. 

 
 Orientering om budget 2017 på socialområdet 

Formanden orienterede om, at budget 2017 blev vedtaget d. 10. oktober af det Konservative Folkeparti, 

Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti med bred opbakning derudover i 

Kommunalbestyrelsen. På socialudvalgets område er der blandt andet fokus på at styrke den 

forebyggende og opsøgende indsats på Lærkehøj og Lindevang, at understøtte Frederiksberg som en 

socialt bæredygtig by gennem stærk integrationsindsats, områdefornyelse og styrket dialog med almene 

boligorganisationer. Derudover er partierne enige om at styrke gældsrådgivningen i en overgangsperiode. 

 

3. Kommende udsatteråd på Frederiksberg 

Formanden orienterede om, at partierne blev enige ved vedtagelsen af budget 2017 om at nedsætte et 

Udsatteråd. Partierne ønsker en styrket dialog med udsatte borgere, så behov, tilbud og indsatser kan 

udvikles og styrkes. Rådet baseres på erfaringer fra Frederiksberg Kommunes eget Udsatteforum samt 

andre kommuners erfaringer og anbefalinger fra bl.a. brugerorganisationer, og Frivillighedsforum blev bedt 

om anbefalinger til et kommende udsatteråd.  

Frivillighedsforums overordnede tilbagemelding er, at projektet med at oprette et Udsatteråd er positivt. 

Erfaringer fra andre udsatteråd er, at det kan være en god kombination at have en bruger- og en 

professionel vinkel i et råd. Samtidig kan det give god mening at have en jurist med. Ole Svensen (SAND) 

oplyste, at  Københavns Kommune også har et Udsatteråd, som mødes og har nogle opgaver. Det kan fx 

være at udarbejde høringssvar eller udtale sig via pressemeddelelser. Det blev aftalt, at Ole Svendsen 

ville fremsende et forslag til eventuelle medlemmer.  

Under drøftelserne blev det blandt andet nævnt, at det bør overvejes hvilke målgrupper, der skal rummes 

i et udsatteråd. Socialchefen gjorde her opmærksom på, at kommunen på forhånd har defineret nogle 

målgrupper i udsattepolitikken, som man kan lade sig inspirere af i et udsatteråd. 

Det blev desuden nævnt, at Udsatterådet skal styrke samarbejdet med andre råd, og at der bør være 

opmærksomhed på, at der primært skal sidde frivillige og brugere – ikke embedsmænd og politikere. 

4. Hvordan kan kommunen få et endnu bedre samarbejde med frivillige på socialområdet? 

Socialchef Flemming Nielsen orienterede om, at Frederiksberg Kommune i knap et år har haft et 

modtageteam i Socialafdelingen. I modtageteamet er mangfoldigheden af henvendelser meget bred. 

Modtageteamet vil gerne udvide deres kendskab til frivillige sociale organisationer, så de kan henvise 

borgerne endnu bedre. Socialområdet henviser mere og mere til frivillige projekter, der har søgt §18 

projekter hos Frederiksberg Kommune, men der er behov for at holde Socialafdelingen opdateret på nye 

frivillige tiltag. Desuden oplever socialområdet, at der særligt mangler henvisningsmuligheder til psykisk 

sårbare unge, personer med spiseforstyrrelse og kvinder på krisecentre m.fl. 

Forummet gjorde opmærksom på, at der også er begrænsninger i det frivillige, og at man ikke nødvendigvis 

kan regne med, at det er frivillige, der kan gøre forskellen for disse borgere. Det blev dog påpeget, at det 

kunne være interessant er, at tænke på disse borgere som mulige ressourcer i det frivillige arbejde, som 

Paraplyen eksempelvis er et godt eksempel på. 

Finn Madsen gjorde opmærksom på, at Ældre Sagen har en funktion, der hedder ”Hjælpende Hænder”, 

som kan komme ud og hjælpe kvinden, der skal flytte fra krisecentret med at hænge hylder op, eller hvad 
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det kan være. Finn Madsen tilbyder, at Ældre Sagen kan deltage i et møde med modtageteamet og fortælle 

om deres tilbud. 

5. Hvad skal Frivillighedsforum samarbejde om? 

Frivillighedsforum har tidligere haft forummets samarbejdsform på dagsorden, og det er tidligere blevet 

besluttet at medlemmerne kan byde ind med emner til dagsordenen. Formanden spørger derfor ind til 

medlemmernes oplevelse af møderne. 

 

Forummet påpegede, at det har særlig værdi, når forummets ressourcer kan bruges i nye sammenhænge. 

Her blev Frederiksberg Spiser Sammen, som Alexandra Dessoy (FAS), Hans Henrik Lund (KIT) og Tina 

Kragh (Paraplyen) gik sammen om at arrangere nævnt som et godt eksempel på idéer, der fødes i 

Frivillighedsforum. I forbindelse med kampagnen Danmark Spiser Sammen i 2017 vil Ældre Sagen – 

måske i samarbejde med OK-Fonden -  invitere 250 mennesker til middag i Rådhushallen. 

 

Alexandra Dessoy (FAS) er involveret i Danmark Spiser Sammen og foreslog at holde et oplæg omkring 

kampagnen. Formålet med oplægget skal være at få flere på Frederiksberg til at involvere sig i 

Frederiksberg Spiser Sammen. Muligheden for at afholde et ekstraordinært møde i Frivillighedsforum 

omkring Danmark Spiser Sammen i januar blev diskuteret, og det aftales, at forvaltningen vil vende tilbage 

omkring dette efter aftale med Alexandra. 

 

Forummet påpegede derudover, at det gav mening at dele erfaringer og øge vidensdelingen fx i forhold til 

rekruttering af frivillige og orientering om kommende aktiviteter. 

 

6. Næste møde i Frivillighedsforum 

Næste møde er onsdag d. 15. marts kl. 16.00-17.30 

Det blev diskuteret, hvorvidt Frivillighedsforum kunne skifte imellem at blive afholdt på rådhuset og ude i 

byen. Det blev blandt andet foreslået at afholde Frivillighedsforum i Ældre Sagens lokaler på Howitzvej. 

Det blev også påpeget, at rådhuset er et godt sted at mødes, særligt ifht. tilgængelighed. 

7. Eventuelt 

Hugo Vandet (Ældrerådet) ytrede ønske om fortsat at holde fokus på at styrke frivilligheden på plejehjem 

i Frivillighedsforum. 

Gunvor Wibroe (S) foreslog, at Frivillighedsforum får mulighed for at høre oplæg fra organisationer, der er 

rigtig gode til at arbejde med frivillige, til inspiration for arbejdet med at øge frivilligheden på Frederiksberg. 

Det kunne fx være Ungdommens Røde Kors. 

 

 


