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Resume: 
Det frivillige sociale område kan styrkes ved at øge bevillingen til området med 800.000 
kr. årligt. Merbevillingen kan eksempelvis prioriteres til nedenstående områder, når 
udvalget fordeler den samlede § 18-pulje: 
- Styrkelse af de fysiske rammer for det frivillige sociale arbejde 
- Digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed - Boblberg.dk 
- At øge § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde 
- Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde ved nytårskur med uddeling af priser 
 
 
Sagsfremstilling: 
Svendborg Kommunes Frivilligpolitik ”Fællesskab & Frivillighed” understreger ønsket om 
at understøtte det frivillige sociale arbejde. I praksis understøtter kommunen området på 
forskellige måder. Bl.a. har foreninger og grupper adgang til gratis lokaler i Frivillighuset, 
da Svendborg Kommune støtter driften af huset med 350.000 kr. årligt. En gang årligt er 
der mulighed for at søge kommunens § 18-pulje til frivilligt socialt arbejde. Til arbejdet i 
2020 blev der tildelt 1.217.000 kr. Nytårskuren i år blev planlagt således, at alle frivillige 
kunne være med og der blev uddelt to nye priser til området. Ønsket her var at fejre og 
anerkende alle frivillige for deres kæmpe indsats.  
De beskrevne områder, der eksempelvis kan prioriteres, kommer alle foreninger og 
grupper til gavn og er således en styrkelse af hele området.  
 
Styrkelse af de fysiske rammer 
Nordre Lys 
Svendborg Kommunes bygning Nordre Lys på Christiansvej 45 i Svendborg har de senere 
år været anvendt til sociale aktiviteter. Tidligere i forbindelse med, at Nordre Bydels 
beboerforening havde en råderetsaftale med Svendborg Kommune, nu i forbindelse med, 
at Dansk Flygtningehjælp har indgået en lejeaftale med Svendborg Kommune i perioden 
1. oktober 2019 - 31. december 2020. Huset drives under lejeperioden af foreningen Det 
Røde Hus, der er stiftet med dette formål for øje. Onsdagscaféen, Unge for Ligeværd, 
Sind Ungdom og Iransk Forening afholder aktiviteter i huset. Foreningen Det Røde Hus 
arbejder for, at flere vælger at afholde aktiviteter i huset. 
 
Nordre Lys’ indretning gør huset velegnet til frivillige sociale aktiviteter. Nordre Lys kan 
bl.a. tilbyde et større lokale med køkken til café aktiviteter for op til 50 personer samt 4 
gode lokaler til samtaler, mødeafholdelse og aktiviteter for færre personer. 
 
Når lejeperioden er ophørt foreslås det, at Nordre Lys drives som et hus for frivilligt 
socialt arbejde, som en satellit på samme vilkår som Frivillighuset. Frivillighuset drives af 
Frivilligcenter Svendborg - Kontakt mellem Mennesker. Den årlige udgift til drift, 
vedligehold og teknisk service udgør 50.000 kr.  
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Ved at gøre Nordre Lys til en satellit under Frivillighuset øges foreningerne og gruppernes 
adgang til gratis lokaler væsentligt og flere behov kan imødekommes i forhold til lokaler 
og faciliteter.  
 
Fremtidig placering af Frivillighuset 
Frivillighusets nuværende lejekontrakt udløber til august 2022. En arbejdsgruppe 
bestående af repræsentanter fra Svendborg Kommune, Svendborg Frivilligråd og 
Frivilligcenter Svendborg - Kontakt mellem Mennesker har set på muligheder, fordele og 
ulemper ved henholdsvis at blive i Havnegade 3 og at flytte til en konkret alternativ 
placering. I dette arbejde er inddraget foreningernes behov, de nuværende og evt. 
kommende faciliteter. Begge løsninger medfører en merudgift. Det frivillige sociale 
område ser flest fordele i flytningen til den alternative placering. Arbejdet med at afklare 
mulighederne pågår stadig. 
 
Alternativ placering af frivillighuset medfører merudgifter pga. ombygning og øget 
husleje. 
 
Fastholdelse af placeringen i Havnegade medfører merudgifter til øget husleje bl.a. pga. 
en påkrævet renovering af lejemålet. 
 
Tilbud med høj grad af tilgængelighed 
Aktiviteterne i Alkorådet og Kirkens Korshærs varmestue har en karakter, der vanskeligt 
kan rummes i de lokaler, der er til rådighed i Frivillighuset. Begge steder tilbydes bl.a. 
værested med mange timers åbent i løbet af ugen. Begge er i egne lokaler, som de har 
svært ved at opretholde økonomi til. Begge genererer dog en væsentlig del af deres 
økonomi selv bl.a. ved fundraising og tilskud fra landsorganisation og lokale aktiviteter. 
En forøget § 18-pulje vil øge muligheden for støtte til disse aktiviteter.  
 
Svendborg Kommune ønsker at undersøge, hvorvidt det er muligt at tilbyde Alkorådet og 
Kirkens Korshærs varmestue en midlertidig underskudsgaranti, der giver tryghed i 
forhold til den fortsatte drift. En eventuel underskudsgaranti vil stilles med et krav om, at 
der søges fondsmidler som hidtil. 
 
Alkorådet 
Social- og Sundhedsudvalget har 12. maj 2020 modtaget en ansøgning fra Rådet for 
socialt udsatte i Svendborg vedr. Alkorådet. Her ansøger Udsatterådet om permanent 
tilskud til Alkorådet med 175.000 kr. årligt. Gerne i form af en driftsaftale jf. 
Servicelovens § 104.  
 
22. juni 2020 afholdt udvalgsformanden møde med Alkorådet på baggrund af 
ansøgningen. Her drøftes løsningsforslaget om en flytning til gratis lokaler evt. til Nordre 
Lys. Nordre Lys kan pt. ikke tilbyde rådige timer, der svarer til Alkorådets behov. 
Alkorådet opfordres til at søge midler fra § 18-puljen. 
 
Det undersøges, om der eventuelt, som supplement til §18-tilskud, kan ydes 
underskudsgaranti til Alkorådet – for at give en tryghed i forhold til den fortsatte drift. 
Underskudsgarantien vil medføre et krav om, at Alkorådet søger fondsmidler som hidtil. 
 
Kirkens Korshærs varmestue 
Administration fik den 6. maj 2020 en henvendelse fra lederen af Kirkens Korshær 
Svendborg med anmodning om større økonomisk tilskud. På møde den 3. juni mellem 
administrationen og lederen blev der desuden udtrykt ønske om længerevarende 
tilskudsperiode af hensyn til stabilitet i driftssituationen.  



Budget 2021     Temaforslag drift 
Udvalget for Social- og Sundhed

Kirkens Korshær ansøgte om 600.000 kr. i §18-tilskud for 2020 og blev tildelt 400.000 
kr. For at opnå balance i driften, som udover §18-tilskud især beror på overskud fra drift 
af genbrugsbutik, har Kirkens Korshærs landsorganisation givet tilsagn om driftsstøtte til 
varmestuen på 500.000 kr. Som konsekvens af lukningen af genbrugsbutikker i 
forbindelse med COVID-19 har Kirkens Korshær haft et indtægtsfald på landsplan og står 
overfor både besparelser og overvejelser om lukning af tilbud. 
 
Det undersøges, om der eventuelt som supplement til §18-tilskud kan ydes 
underskudsgaranti til Varmestuen – for at give en tryghed i forhold til den fortsatte drift.  
 
Digital understøttelse af fællesskaber og frivillighed - Boblberg.dk 
Boblberg er en platform til at søge fællesskaber og venskaber for borgere i kommunen. 
Når kommunen har købt adgang, er den gratis for borgerne at anvende. Borgere har 
mulighed for at oprette en ”bobl”, hvor de søger efter andre med fælles interesser, efter 
større fællesskaber eller en-til-en-kontakt. Der søges eksempelvis efter venskaber, 
reservebedsteforældre, motionsvenner, kreative aktiviteter, følgeskab til aktiviteter og 
efter andre at dele livsvilkår som sygdom, tab, ensomhed og lign. med. Foreninger har 
mulighed for at oprette bobler med deres aktiviteter og events eller søge efter frivillige til 
deres foreningsarbejde. I juni 2020 var knapt 2.300 borgere oprettet på platformen. 
Boblberg supplerer det frivillige sociale områdes arbejde med at invitere mennesker ind i 
fællesskabet og kan understøtte arbejdet med rekruttering af frivillige i Svendborg. 
 
Svendborg Kommune har indgået aftale med den digitale platform Boblberg i perioden 1. 
februar 2020 til 31. januar 2021, delvis finansieret af § 18-midler. Udgiften for adgang til 
Boblberg er estimeret til at udgøre 107.000 kr. i 2021. 
 
I forhold til en fremtidig finansiering ses det mest hensigtsmæssigt ske ved at øge § 18 
midlerne til området. 
 
Anerkendelse af det frivillige sociale arbejde 
Social- og Sundhedsudvalget afholdte den 26. februar 2020 Nytårskur for det frivillige 
sociale område, hvor der også blev uddelt to nye priser til området. Nytårskuren blev 
afholdt i Skårup Kultur- og Idrætscenter for op mod 300 deltagere og er en anerkendelse 
og fejring af de frivillige. Social- og sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde 7. april 
2020 i forbindelse med en evaluering af afholdte Nytårskur, at en kommende nytårskur 
afholdes ud fra samme ramme med en tilretning i overensstemmelse med evalueringen. 
Den økonomiske ramme var 100.000 kr. i 2020. 
 
Øge § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde 
Kommunerne er ifølge servicelovens § 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til at 
støtte det frivillige sociale arbejde. 
 
I Svendborg kommune er § 18-puljen de seneste år blevet reduceret. Det betyder, at det 
samlede beløb, som frivillige sociale foreninger kan søge til deres aktiviteter, er blevet 
mindre. Dette i takt med, at flere nye initiativer opstår i kommunen, og flere 
foreninger/organisationer vælger at etablere tilbud her. Derudover har den 
ekstraordinære situation med COVID-19 betydet et øget behov for at understøtte det 
frivillige sociale område. 
 
Øges § 18-puljen kan en større andel af det samlede beløb, fokuseres på indsatser, der 
har sundhedsfremme som et formål. 
 
Udvikling i tildelingen af midler til området (i 1.000 kr.): 
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Navn på pulje  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
§ 18-puljen - støtte til frivilligt socialt arbejde 
generelt    1.519     1.516     1.207     1.104     1.036     1.217  
Pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og 
socialt udsatte       258        253        204        149          90                -    
Pulje for Sundhedsfremme og 
forebyggelsesinitiativer       258        257        198        142        126                -    
Midler i alt til uddeling:    2.035     2.026     1.609     1.395     1.252     1.217  
 
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Økonomi:  
Det foreslås, at bevillingen til det frivillige sociale område udvides med 800.000 kr. årligt, 
svarende til niveauet i 2016.
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