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Joan Kate Pedersen, Socialdemokratiet 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.
Socialdemokratiet Langeland ønsker at lave aftaler med langelænderne, og der kan en
civilsamfundspolitik fint være en ramme. Politikker kan imidlertid hurtigt blive standardiserede
ord, der står på en hjemmeside eller befinder sig i et ringbind, og derfor skal politikker og
strategier evalueres, revideres og eksekveres løbende.
Når vi tager afsæt i ovenstående ord, vil det også betyde, at vi efter valget selvfølgelig skal have
fokus på Langelands frivillige og inddragelse at borgerne.
Det vigtigste for Socialdemokratiet Langeland er ikke, hvorvidt det hedder en frivillighedspolitik
eller en civilsamfundspolitik – Det vigtigste for os er følgende to pejlemærker:
• Langeland Kommune har et udviklende og respektfuldt samarbejde med civilsamfundet,
hvor alle borgere har mulighed for at deltage samt bidrage til fællesskabet.
• Politikker skal kunne implementeres og være meningsfulde i hverdagen.

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? Begrund gerne dit svar.
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For Socialdemokratiet Langeland er det vigtigt, at politikker ikke bare er ord – men, at de gode
intentioner omsættes til praksis og forankres i hverdagen.

Et tæt samarbejde mellem kommunen, lokalforeningerne og de frivillige er altafgørende for, at alle
vores gode intentioner bliver omsat i praksis. De frivillige har ofte en helt unik tilgang og en særlig
viden omkring det område, hvor de er frivillige.
Vi ønsker som tidligere nævnt at inddrage borgerne og et udviklende tæt samarbejde med det
civile samfunds organisationer. Dette ser vi stort potentiale i, da vi løbende kan samarbejde og
koordinere med foreninger om, hvordan vi i fællesskab skaber konkrete og praksisforankrede mål,
der kan understøtte vores ønske om at videreudvikle/skabe fællesskaber for alle vores borgere.

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?
Hvad mener du og dit parti?
Begrund gerne dit svar.
Socialdemokratiet Langeland foreslog allerede ved sidste kommunalvalg, at kommunen indførte
mulighed for fritidspas. Vi vægter forsat denne mulighed højt og har derfor igen ønsket med til
den kommende kommunalbestyrelse.
Langeland Kommune bør være tovholder for denne mulighed ved at samarbejde med – og
understøtte – de lokale foreninger. Dette kan bl.a. gøres ved at implementere introduktion til
foreningernes tilbud via dagtilbud og skoler.
Socialdemokratiet Langeland ønsker at medvirke til at fremme børn og unges netværk samt
understøtte deres mulighed for deltagelse i fysiske og aktive fritidsaktiviteter.
Vores tanker er, at det ikke kun bør være manglende økonomisk mulighed, der afgør om vores
børn og unge kan få et fritidspas. Det skal også tages udgangspunkt i det enkelte barn eller unges
behov, hvor andre personlige forhold kan være afgørende. Dette kan eksempelvis være
ensomhed, manglende trivsel eller fysiske eller psykiske udfordringer.
Vi opfordrer til, at det skal være fagpersoner, der indstiller den enkelte til fritidspas efter
samarbejde med barnet, unge og forældre. Fagpersonerne skal have kendskab – relation – til
barnet/ den unge.

Foreningslivets fysiske rammer.
Foreningsaktiviteter kræver velegnede fysiske rammer i form af mødesteder som haller,
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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?
Begrund gerne dit svar.
Socialdemokratiet Langeland ønsker en løbende dialog med foreningerne, der kan medvirke til
videreudvikling og erfaringsudveksling med det lokale foreningsliv. Dette samarbejde kan
medvirke til, at vores eksisterende rammer bliver bedre udnyttet, og at vi i fællesskab kan
understøtte og videreudvikle vores faciliteter. Samtidig åbner en fortløbende dialog op for
drøftelse af aktuelle behov/eller ændringer af vores fysiske rammer.

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.
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?
I Socialdemokratiet Langeland vægter vi foreningslivet højt, og vi er meget stolte af vores
Frivillighedshus, der er samlingssted for de frivillige organisationer.
Vi vil fremme og udvikle samarbejdet mellem frivillige og kommunen. Dette gøres til start ved, at
Langeland Kommune inviterer til og faciliterer dialogmøder, hvor alle har mulighed for at bidrage
med idéer, ønsker eller refleksioner over hvad, der kan understøtte og videreudvikle vores
foreningsliv på Langeland.
Vi ønsker, at relevante faggrupper i kommunen på tværs af forvaltninger deltager i dialogmøder
for at komme med input til processen samt for at skabe mulighed for at understøtte samt
synliggøre relevante samarbejdsrelationer mellem de frivillige og kommunen.
Frivilligheden skal hjælpes, styrkes og udbygges. Frivilligcenteret er et midtpunkt i dette arbejde.
I samarbejde med skolerne skal de unge introduceres til foreningslivet. Det har været særlig svært
at engagere de unge, og de skal fortsat forsøges motiveres til at deltage og komme. Hvis ikke de
kommer og deltager, er det andre, der bestemmer. Og det bliver ikke godt.
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