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1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 150 150 150 150
Anlæg
Finansiering

I alt 150 150 150 150

Resume:
I forbindelse med driften af Frivillighuset er der en økonomisk manko i 2020 og årene 
frem. Ifølge Kontakt mellem Mennesker - Frivilligcenter Sydfyn (KMM) mangler der 
150.000 kr. Dette skyldes, at KMM fra 2020 ikke længere har økonomisk mulighed for at 
yde tilskud til driften af Frivillighuset. Derfor foreslår KMM, at Svendborg Kommune øger 
tilskuddet til Frivillighuset med 150.000 kr. i 2020 og årene frem, fra 210.000 kr. til 
360.000 kr.

Sagsfremstilling:
Frivillighuset er ramme for det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune. 
Foreninger, grupper og netværk kan gratis benytte sig af husets lokaler til afholdelse af 
aktiviteter og møder. Frivillighusets stueplan huser KMM. KMM varetager opgaverne i 
forbindelse med daglig drift af huset, koordinering og booking af lokaler. Mere end 60 
foreninger, grupper og netværk benytter sig af Frivillighuset og årligt er der knap 2000 
lokalebookinger. 

Svendborg Kommune har siden 2012 støttet Frivillighuset med et årligt tilskud, nu 
svarende til 210.000 kr. KMM har årligt bidraget med 109.800 kr. (80.000 kr. i husleje 
og 29.800 kr. i tilskud til rengøring). Lejemålet er indgået for en tiårig periode med KMM 
og Svendborg Frivilligråd som lejere og løber frem til 2022. KMM har fra 2020 og årene 
frem ikke længere økonomisk mulighed for at yde tilskud til driften af Frivillighuset og 
der er en økonomisk manko svarende til 150.000 kr. Derfor foreslår KMM, at Svendborg 
Kommune øger tilskuddet til Frivillighuset fra 210.000 kr. til 360.000 kr. årligt.
 
KMM henviser til, at der ved lejemålets indgåelse i 2012 efter deres opfattelse blev aftalt 
med Svendborg Kommune, at KMMs økonomiske bidrag til Frivillighuset var en 
midlertidig aftale og ikke en permanent løsning. Desuden henviser de til, at Svendborg 
Kommune ved at øge tilskuddet kan træffe en principiel beslutning om, at Frivillighuset 
er gratis for alle frivillige sociale foreninger i kommunen, som herved ligestilles.
Ifølge KMM får det en række konsekvenser, at de i 2020 ikke længere har mulighed for 
at yde tilskud til Frivillighuset. Det kan betyde en markant forringelse af rammerne for 
det frivillige sociale arbejde i Svendborg Kommune. 

Svendborg Kommune understøtter, at kommunen har et Frivillighus og i frivilligpolitikken 
”Fællesskab & Frivillighed” fra 2016 beskrives Frivillighuset som en base og ramme for 
koordinering, netværk og synergi foreningerne imellem.

I forbindelse med at lejemålet af Frivillighuset udløber i 2022, nedsættes en 
arbejdsgruppe bestående af Svendborg Kommune, KMM og Svendborg Frivilligråd, der 
sammen skal undersøge mulighederne for lejemålets forlængelse og alternative løsninger 
til placering.
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