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Spørgsmål til politikere ifm. politisk paneldebat på Frivillig Fredag 
2021 

 
Steen Otterstrøm, Konservative Folkeparti Langeland 
 
Frivillighedspolitik eller civilsamfundspolitik. 
Langeland Kommune har de seneste mange år udarbejdet en frivillighedspolitik, der dækker en 
valgperiode og dermed forsøgt at sikre rammerne for en ønsket udvikling af de frivillige sociale 
indsatser. 
Spørgsmålet er nu, om ikke det er på tide, at udarbejde en bredere langelandsk civilsamfundspolitik, 
der trækker linjer op for kommunens ønske om udvikling af rammerne for 
og samarbejde med alle det civile samfunds organisationer og aktører. 
En række kommuner som f.eks Odense kommune og Fåborg – Midtfyn kommune udarbejder 
sådanne brede kommunale civilsamfundspolitikker. 
 
1. Bør Langeland Kommune formulere en civilsamfundspolitik efter det kommende valg?  
    Hvad mener du og dit parti?  
    Begrund gerne dit svar. 

 

Det vil være en naturlig udvikling, at vi tager os af hinanden i de forskellige fællesskaber. 
Det er et godt udgangspunkt, at tage udgangspunkt i noget konkret og se på Langeland 2022- 
2030. 
Som Konservative støtter vi det frivillige arbejde og indsats. Vi skal sammentænke det private og det 
offentlige. 
Foreningsarbejdet på Langeland er den ”lim”, der i høj grad binder vores samfund sammen og 
skaber nye tiltag og initiativer. 
Kommunens svære situation omkring økonomi i øjeblikket betyder også, at der ikke er plads til 
store armbevægelser. 
Vi går bestemt ind for, at vi får formuleret en politik, der dækker hele området, men vi går også ind 
for, at det vi bruger kræfter på skal være realistisk. 
Intet er nemmere end at love en masse. 
Derfor går vi ind for, at vi formulerer en politik, som baserer sig på de faktisk muligheder, men også 
en visionsplan for, hvor vi skal være henne om f.eks. 8 år. 
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Fra idé til handling. 
Efter valget i 2017 formulerede Langeland kommune en på mange måder fremsynet og relevant 
Frivillighedspolitik 2018 – 2021. Nogle af de formulerede intentioner og planer blev ført ud i livet, 
medens andre og måske nok de fleste, aldrig er blevet realiseret. 
2. Hvordan kan Langeland kommune sikre sig, at intentioner og planer om udvikling af 
samarbejdet med det civile samfunds organisationer og aktører også bliver til handling? 

Hvad mener du og dit parti? 
 

Vi skal som kommune vejlede samt støtte udviklingsarbejdet, men uden at det offentlige skal 
overtage frivilligheden og foreningsarbejdet. En af betingelserne er, at vi skal gøre det lettere at 
være frivillig. 
De konservative ønsker at sikre, at frivillige kan agere frit. Stive love og regler skal ikke stå i 
vejen for at kunne være frivillig. Vi skal motivere frivillighed, og ikke modvirke eller bremse 
denne ressource. 
Vi skal samtidig søge at sikre, at den økonomi og de ressourcer der skal hjælpe med dette er til 
stede. 
Det er så her det begynder at knibe lidt – den aktuelle situation taget i betragtning. 
Men vi vil gerne være med til, at vi for hele det frivillige område ”ryster posen”, og sammen med 
de frivillige organisationer selv kigger på, om vi kan få mere for de samme penge. 

 
Børn og unge i foreningslivet. 
Det er blevet en udfordring at få børn og unge ind i og fastholdt i det traditionelle foreningsliv. 
Dette kan aktuelt begrundes med Covid-19 pandemien, manglende økonomiske muligheder for at 
betale kontingenter og nødvendigt udstyr m.m. samt tendensen til ikke at ville forpligte sig i 
forhold til enkelte aktiviteter og foreninger. 
Det ser nu ud til at ydelseskommissionens forslag forsøger at tage højde for den økonomiske 
udfordring, ligesom flere kommuner har indført fritidspasordninger for at medvirke til løsning af 
det økonomiske problem for børn og unge fra fattige familier. 

3. Hvad kan og bør Langeland kommune gøre for at medvirke til at motivere og fastholde børn og 
unge til og i foreningslivet? 

 
Her skal samspillet mellem institutioner og skoler – sammen med kommunen medvirke til at de 
børn og unge, som grundet forældrenes anstrengte økonomi ikke kommer ud får muligheden for 
det. 
Kommunens økonomi er anstrengt, men det kan være endnu dyrere at undlade støtten. 
Vi kan udmønte det konkret med en ”fritidsvejleder” det har vi tidligere haft tilbage i 2007-2008. 
Det var på daværende tidspunkt en statslig pulje der betalte denne løn. Senere gik det over til at 
være en ”sidebeskæftigelse” for en skolelærer, og blev uden det nødvendige fokus, og løb derfor ud 
i sandet. 
Men med Ydelseskommisionens fokus, er det nok værd at undersøge, om der ligger statslige 
midler til en sådan funktion igen. 
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Hvis ikke der gør, så er vi villige til at kigge på en omfordeling af midlerne indenfor det frivillige 
område. 
Endnu en gang må vi sige, at kommunens økonomi spænder ben for ellers gode initiativer. 

 
 

Foreningslivets fysiske rammer. 
Foreningsaktiviteter kræver velegnede fysiske rammer i form af mødesteder som haller, 
forsamlingshuse, lokaler osv. 
4. Hvad kan og bør Langeland kommune gøre for at medvirke til at sikre velegnede fysiske rammer 

for foreningsaktiviteter overalt på Langeland. 
Hvad mener du og dit parti? 

 
Fælles for vores haller, forsamlingshuse mv. er at de stort set alle er selvejende og frivilligt 
drevne. 
Derfor er ”gratisfaciliteter” mere begrænsede, da haller og forsamlingshuse i højere grad er nødt til 
selv at skrabe økonomi sammen. 
Derfor får nye aktiviteter det ofte svært, når de skal i gang, hvis det er noget som kræver lokaler. Vi 
skal i højere grad hjælpe med finansiering af lokaler f.eks. via folkeoplysningen og sociale puljer, 
hvor der i forvejen ydes tilskud til nogle foreninger. 
Det er et stort ønske fra konservativ side, at denne del styrkes. Men den aktuelle situation i 
kommunekassen betyder også, at det ikke er noget vi kommer til at kunne ændre lige her og nu. Har 
vi kommunale lokaler der står tomme, og hvor foreninger/fællesskaber med fordel kunne være ifm 
en opstart, så skal kommunen være behjælpelige i den sammenhæng. 

 
Samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet på Langeland. 
I det ovenstående har vi peget på nogle områder, hvor vi mener samarbejdet mellem kommunen 
og civilsamfundet kan udvikles. 
5. Har du og dit parti andre ideer og forslag til udviklingen af samarbejdet mellem kommunen og 
det civile samfunds organisationer og aktører. 

 
Som konservativ støtter vi bl.a. Demokratiudvalgets arbejde samt de ”Fantastiske Fællesskaber” vi 
har på Langeland. Det er vigtigt af fællesskaber er inkluderende og ikke bliver præget af lukkethed. 
Vi skal have stor fokus på de sociale frivillige, der deltager i socialt arbejde. I Langeland 
Kommune er der et stort behov for den sociale indsats. 
Dette må ikke undervurderes. 
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Til sidst: 
Hvilke visioner og ideer har du og dit parti med hensyn til at medvirke til at skabe rammerne for 
et levende og spændende foreningsliv på Langeland? 

 
Det Konservative Folkeparti ønsker at give plads til det frivillige Danmark. Det private og det 
offentlige skal supplere hinanden. Vi kan hver for sig ikke være gode til alting. 
Enkelhed i lovgivningen og forvaltningen. 
Vi skal ikke overlade alt ansvar til det offentlige. Foreninger er interessefællesskaber både af 
privat karakter og i samspil med det offentlige. 

 
Men vi bliver også nødt til at anerkende, at den kommunale økonomi – i særdeleshed i 
øjeblikket har en øvre begrænsning på hvad vi kan gøre af ting, der involverer økonomi. 

 
Men vi ønsker der skal udarbejdes en vision for hele det frivillige område, som strækker sig over de 2 
næste valgperioder. (8 år) Ikke en politik, men en vision, der angiver hvilken retning det frivillige 
skal bevæge sig i. 

 
Vi kan godt se for os, at såvel en ”Fritids/foreningsvejleder” på den lange bane kan blive en 
gevinst for såvel økonomien i det frivillige arbejde (fondssøgning m.v.) samt at trække unge 
såvel som ældre ud af ensomhed og ind i fællesskaber. Det er dog ikke kun en kommunal 
opgave, men derimod en ”medmenneskelig” opgave, som alle bør tage del i. 
Det er noget, der betyder noget for folkesundheden og trivslen i al almindelighed, men i 
særdeleshed for de mennesker, som er i trange kår. 

 
På vegne af 

 
Det Konservative Folkeparti, Langelands Vælgerforening. 
Steen Have Otterstrøm 
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