
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Organisering af Frivillighedsområdet for den kommende byrådsperiode 

Følgende anbefalinger er skrevet på baggrund af:  

1) et opdrag om at undersøge, hvordan man kan styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af den 
sociale, den folkeoplysende og den kulturelle frivillighed, så frivilligheden kan bidrage endnu mere til det 
gode liv for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune 

2) drøftelser fra et debatmøde 10. februar med deltagelse af alle interesserede råd og samvirker samt 
FrivilligVests bestyrelse og 

3) høringssvar fra kommunens råd og samvirker samt FrivilligVests bestyrelse 

Anbefalingerne er udarbejdet af Jesper Lærke fra Økonomiudvalget, Erik Viborg fra Kultur- og 
Fritidsudvalget, Niels Rasmussen fra Social- og Sundhedsudvalget, samt af Anette Ørbæk, direktør på 
området og Emil Sloth Sig, Frivillighedskoordinator. 

Anbefalingerne angår: Aftenskolesamvirket, Centerbyernes fælles forum, Foreningssamvirket, 
Frivilligrådet, FrivilligVests bestyrelse, Handicaprådet, Kulturelt Samråd, Landdistriktsrådet, Ungdomsrådet 
og Ældrerådet 
 
I det nedenstående skitseres hvordan samarbejde på tværs af eksisterende råd og samvirker kan 
organiseres. 
 

De eksisterende råd og samvirker bevares 

Der ændres ikke på navnet eller de overordnede ansvarsområder for de eksisterende råd og samvirker i 

Ringkøbing-Skjern Kommune for den kommende byrådsperiode. 

Dog udtræder FrivilligVest af Frivilligrådet pr. 1. januar 2022. 

 

Netværket frivilligforum dannes 

Fra og med efteråret 2021 afholdes netværksmøde i netværket Frivilligforum. Netværket har 11 pladser. 

Hvert af følgende 10 har én plads, som det ikke er obligatorisk at benytte, og som kan udfyldes af 

forskellige personer fra møde til møde:  

Aftenskolesamvirket, Centerbyernes fælles forum, Foreningssamvirket, Frivilligrådet, FrivilligVests 
bestyrelse, Handicaprådet, Kulturelt Samråd, Landdistriktsrådet, Ungdomsrådet og Ældrerådet 
Desuden reserveres en plads til en økonomiudvalgspolitiker. I netværket kan deltagerne inspirere hinanden 

til nye samarbejder på tværs af aldersgrupper og geografi. Deltagerne kan desuden udveksle erfaringer og 

understøtte hinanden ift. kommunikation, rekruttering osv. 

A N B E F A L I N G E R  

Sagsbehandler 
Emil Sloth Sig 
Direkte telefon 
20 90 36 86 
Dato 
7. juni 2021 
Sagsnummer 
20-006092 

https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=25
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-og-vaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=3106#50cee464-bd2d-40f9-b5fe-021ee9dd65d8
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=26
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/frivilligraadet
https://www.frivilligvest.dk/om-os/kontakt
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/handicapraad
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/kulturliv/kulturelt-samraad
https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landdistriktsraadet#accordion-4
https://www.facebook.com/RingkoebingSkjernUngdomsraad/
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/aeldreraadet
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=25
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-og-vaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=3106#50cee464-bd2d-40f9-b5fe-021ee9dd65d8
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=26
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/frivilligraadet
https://www.frivilligvest.dk/om-os/kontakt
https://www.frivilligvest.dk/om-os/kontakt
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/handicapraad
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/kulturliv/kulturelt-samraad
https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landdistriktsraadet#accordion-4
https://www.facebook.com/RingkoebingSkjernUngdomsraad/
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/aeldreraadet
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Frivilligforum har intet formandskab, men Frivilligforum kan vælge tovholdere for konkrete indsatser, hvor 

der er brug for, at nogen tager ansvar for at lede et mere forpligtende samarbejde. 

 

Grænseflade til eksisterende råd og samvirker 

Frivilligforum skal ikke udforme politikker og er upolitisk, men kan evt. udforme principper, retningslinjer og 

projekter for frivilligheden, der understøtter den tværgående frivillige indsats i kommunen. 

Frivilligforum skal ikke uddele midler, være høringspart eller have en rådgivende rolle for byrådet eller 

administrationen. Disse opgaver skal de eksisterende råd og samvirker fortsat varetage 

 

Administrativ understøttelse 

FrivilligVests daglige leder er sekretær på møderne i Frivilligforum. 

 

Frivilligforums tværgående samarbejde understøttes først og fremmest af FrivilligVests ansatte i det 

omfang, FrivilligVest har ressourcer til det. Herudover og i tilfælde, hvor det giver særligt god mening 

understøttes det tværgående samarbejde af Ringkøbing-Skjern Kommunes ansatte. 

Omfanget (timetal) af FrivilligVests opgaver i forbindelse med understøttelsen af Frivilligforum skrives ind i 

det bilag, som årligt udarbejdes for samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og FrivilligVest, for at 

sikre, at FrivilligVest har den fornødne tid til understøttelsen.  

 

Møder og samarbejde 

Frivilligforum mødes 1-4 gange årligt. Mødernes formål er at repræsentanterne fra de forskellige 

frivilligområder lærer hinanden bedre at kende, og finder ud af, hvad de hver især kan bidrage med. Dette 

skal danne fundamentet for, at deltagerne kan sparre med hinanden om konkrete udfordringer.  

Da formålet således i høj grad handler om at understøtte civilsamfundets idéer, er der ikke på forhånd 

planlagt konkrete indsatser, som Frivilligforum skal arbejde på. Møderne bærer præg af kreative processer 

og idegenerering, der skal sætte gang i nye tværgående samarbejder. De nye samarbejder fortsætter 

primært i mindre arbejdsgruppen blandt dem, der kan se værdi med samarbejdet. Samarbejdet igennem 

Frivilligforum er attraktivt på grund af muligheden for tæt administrativ understøttelse. 

Frivilligforum kan beslutte at afholde årlige dialogmøder for samtlige frivilligforeninger i kommunen. 

 

Kommunikation internt og eksternt 

Det der sker mellem møderne er mindst ligeså væsentligt, som møderne selv. Derfor laves en 

Facebookgruppe1 el. lign., så deltagerne kan orientere om nye tiltag, fremlægge status på fælles projekter 

og arrangere møder, hvor alle ikke behøver at sidde med. FrivilligVests er tovholder i Facebookgruppen, så 

den holdes opdateret og anvendes fornuftigt.  

Desuden anvendes relevante Facebooksider udadtil, når Frivilligforum vil efterspørge bredere og yderligere 

sparring hos interesserede herunder også blandt de uformelt organiserede frivillige. 

 

Dagbladet Ringkøbing-Skjern 

                                                             
1 Kommunen må ikke facilitere samarbejdsrum på Facebook. Oprettes rummet af Frivilligforums øvrige deltagere, må 
kommunen gerne deltage i rummet. Det er vigtigt, at der i Facebook gruppen ikke udveksles peronfølsomme 
oplysninger (lister med navne og telefonnumre etc.). Ligeledes skal henvendelser, der kræver Ringkøbing-Skjern 
Kommunes administrative sagsbehandling rettes til kommunale mailadresser, da administrationen ikke må foretage 
sagsbehandling igennem Facebook. 
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Dagbladet Ringkøbing-Skjern orienteres om den eksterne kommunikation, så de kan formidle de nye tiltag, 

og følge med i ”nyhedsstrømmen”.  

Dagbladet opfordres til at have en sektion i avisen, hvor frivillige kan fortælle om de projekter, som de 

arbejder på, så andre kan læse om det og tilbyde sparring. 

 

Økonomi 

Eventuelle udgifter til Frivilligforums drift og aktiviteter afholdes af Ringkøbing-Skjern Kommune. 
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Høringssvar Aftenskolesamvirket – 1. juni 2021. 

Aftenskolesamvirket har med glæde modtaget det nye høringssvar. Vi kan se, at de eksisterende råd og 
samvirker bevares i deres nuværende facon. Tak for det.  Som noget ekstra oprettes netværket 
frivilligforum, hvor der kan udveksles inspiration og erfaringer. Det er frivilligt at deltage.   

Det er aftenskolesamvirkets opfattelse at ideen med at udveksle inspiration og erfaringer med henblik 
på nye samarbejder kan være god. Men vi går i forvejen til mange møder og derfor skal ekstra indlagte 
møder være givtige. Og hvordan bliver de det?   

Vi har vores betænkeligheder.   

Vi mener, at Frivilligforum er for stort. Der er for mange interesser i spil på samme tid. Fordi:  

Aftenskolesamvirket dækker f.eks. alle aftenskoler i kommunen på det helt overordnede plan overfor 
kommunen.  Men vi synes, Frivilligforum lægger op til et forum, hvor der aftales og erfaringsudveksles 
om specifikke projekter. - som så kan omtales på Facebook og i avisen.  

Hvordan tænkes det, at de enkelte projekter skal fordeles mellem aftenskolerne?   

Hvis der ønskes et samarbejde med en aftenskole, skal samvirket så bestemme hvilken aftenskole?  

Hvis en aftenskole ønsker et samarbejde med en sportsforening, skal det så gå gennem Frivilligforum, 
og aftenskolesamvirket? Det var måske bedre at tage en direkte kontakt.   

Foreningssamvirket har 13 medlemmer der dækker over så forskellige foreninger som spejder, tennis, 
gymnastik, skytte, svømning. Her er jo en tilsvarende problematik. Det vil sige en enkelt person, der 
repræsenterer 13 forskellige foreninger. Det bliver helt klart svært at indgå i specifikke projekter.   

Desuden går vi i forvejen til mange møder, og vi må derfor prioritere, hvilke vi vil deltage i. Da der er 
så mange interesser på spil i et kommende Frivilligforum, så kan vi da godt regne ud, at mange 
diskussioner/projekter vil være os uvedkommende. Så incitamentet til at deltage er lige her og nu ikke 
voldsom stor.    

Men vi er spændt på, hvordan det videre forløb bliver, og synes det lyder spændende med en form for 
ideudveksling. Ja, vi vil faktisk gerne fortælle om de tilbud, vi som aftenskole kan give de enkelte 
borgere eller måske foreninger.   

Katalog? Avisartikel?  Måske skal vi satse lidt mere på Frivillig Vest?  

Med venlig hilsen 

Grethe Kohls, Elsebeth Jensen og Karen Marie Ventzel 

Aftenskolesamvirket.  
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Høringssvar Byfora – 1. juni 2021. 

Hermed kommentar fra Byfora vedr. etablering af et nyt Frivilligforum.  

Vi mener, det grundlæggende er en god ide at etablere et Frivilligforum, der har til formål at styrke og 

udvikle det tværgående samarbejde indenfor frivillighedsområdet i kommunen. 

Som kommentar og supplement til det fremsendte forslag, foreslår vi, at: 

 Frivilligforum er initiativtager og ansvarlig for gennemførelse af ét årligt dialogmøde med 
deltagelse af samtlige frivilligforeninger og kommunen.  
Dette er et afgørende vigtigt arrangement, hvor en repræsentant for samtlige frivilligforeninger 
mødes, drøfter fælles problemstillinger og bliver inspireret af hinanden. 

 Frivilligforum mødes 3-4 gange årligt. 
Et af møderne bruges til at planlægge det årlige møde med foreningsrepræsentanterne og et 
møde bruges til at følge op på resultatet af det årlige møde. Herudover er mødefrekvensen tænkt 
til at give mulighed for at mødes og handle med en kvartalsvis frekvens, så der ikke går for lang 
tid mellem møderne. 

 Der oprettes et formandskab for det nye Frivilligforum som kan bestå af en formand og to 
næstformænd, der vælges af og blandt medlemmerne fra råd/samvirker i Frivilligforum. 
Dette er en forudsætning for, at Frivilligforum kan tage initiativer og sikre, at der sker noget. Hvis 
ingen har ansvaret vil der heller ikke nære nogen, der føler sig forpligtet. 

 Frivilligforum er upolitisk og kan udforme principper, retningslinjer og projekter for 
frivilligheden, der understøtter den tværgående frivillige indsats i kommunen. Kommunen kan 
bruge Frivilligforum som sparringspartner i spørgsmål, der vedr. det samlede 
frivillighedsområde i hele kommunen. Høring vedr. frivillighed indenfor de enkelte 
fagområder, som varetages af hver af de råd og samvirker, der indgår i Frivilligforum sker 
fortsat direkte til det pågældende råd eller samvirke. Frivilligforum uddeler ikke økonomiske 
midler. 
Frivilligforum har opgaven på tværs af hele frivillighedsområdet i kommunen, men skal ikke være 
overdommer for de enkelte fagområder indenfor frivilligheden. 

Det, der ovenfor er angivet i kursiv, er forklaring til, hvorfor der foreslås en ændring i teksten.  

Vi er enige i forslaget vedr. kommunikation og økonomi.  

På vegne af Byfora (Videbæk, Tarm, Skjern, Hvide Sande og Ringkøbing) 

Venlig hilsen 

Hans Christian 

På vegne af Ringkøbing Udviklingsforum 

Hans Christian Vestergaard  

Formand 
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Høringssvar FrivilligVests Bestyrelse – 4. juni 2021. 
Vi har læst og forholdt os til det fremsendte høringsoplæg dateret 7. maj 2021 og er i hovedtræk enige 

i oplægget. I FrivilligVest vil vi rigtig gerne medvirke til at etablere og udvikle et netværk for de 

eksisterende 9 Råd og Samvirker samt FrivilligVest i Ringkøbing-Skjern kommune. 

Vi har følgende kommentarer til punkterne: 

1) De eksisterende 9 råd og samvirker bevares 

Enig 

2) Netværket frivilligforum dannes 

For at et nyt Frivilligforum skal have sin berettigelse og få værdi, mener vi, at det skal tilstræbes, at 

det nye forum bliver et så attraktivt netværk, at alle ønsker at være med. 

Da FrivilligVest fremover ønsker og vi foreslås som sekretariat, vil vi gerne – af praktiske årsager - at 

sekretærfunktionen besættes af FrivilligVest’s leder, der på møderne har funktionen som sekretær.  

3) Grænseflade til eksisterende råd og samvirker 

Enig 

4) Administrativ understøttelse 

Vi vil gerne at FrivilligVest bliver sekretariat for Frivilligforum, således at FrivilligVest’s ansatte 

udfører alle Frivilligforums administrative opgaver, forudsat ressourcerne er til stede. 

5) Møder 

Enig, dog mener vi at mødefrekvensen bør være 4 gange årligt, fordelt over de fire kvartaler, for at 

møderne får værdi 

6) Kommunikation internt og eksternt 

Vi er usikre på om det er hensigtsmæssigt, at Dagbladet er med på den interne platform, hvor nye 

ideer og tiltag ofte blot drøftes, uden at være besluttet. 

7) Økonomi 

Enig 

 

Afsluttende kommentar: 

Da FrivilligVest hjælper og rådgiver kommunens foreninger med bl.a. ansøgninger om støtte, synes vi 

ikke det er hensigtsmæssigt at være repræsenteret i Frivilligrådet, da det kan give anledning til andres 

usikkerhed omkring vores rolle. 

Derfor vil vi foreslå, at vi – evt. fra årsskiftet – ikke længere har en fast plads i Rådet. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelse og leder i FrivilligVest: 

- Anni Damgaard, bestyrelsesformand 

- Jill Libner, næstformand 

- Helle Ansine Jensen, bestyrelsesmedlem 

- Jan Juul Fischer, bestyrelsesmedlem 

- Sigvald Henriksen, bestyrelsesmedlem  

- Hans Pinderup, bestyrelsesmedlem 

- Jesper Lærke, byrådsudpeget bestyrelsesmedlem 

- Carsten Leidesdorff Skov, daglig leder 
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Høringssvar Foreningssamvirket – 4. juni 2021. 
Overordnet synes Foreningssamvirket, at det er en god ide og et godt initiativ for at styrke 
frivilligheden, hvorfor Foreningssamvirket støtter op om Frivilligforum. Det er vigtigt, at forummet 
har noget konkret at mødes om, således at deltagerne kan inspirere hinanden, så de har noget at 
tage med tilbage til deres egene råd/samvirke. 
 
Foreningssamvirket ser Frivilligforum som et forum/netværk, der i fællesskab skal udvikles og 
tilpasses, så det efterhånden finder sin plads og form. Håbet er, at de frivillige på sigt, i relevante 
sammenhænge, kan komme med en fælles stor stemme, som derved står stærkt. 
Foreningssamvirket efterspørger dog en mere konkret beskrivelse af, hvad det dybere formål med 
Frivilligforum er i den nu foreslåede form. 
 
Foreningssamvirket kan være bange for, at der bliver holdt mange møder, uden at deltagerne føler, 
at de har fået noget med derfra, og er spændt på om pladserne bliver besat, da de der skal sidde i 
forummet, har mange andre møder at gå til. 
Foreningssamvirket ønsker, at rådene og de forskellige samvirker selv vurderer, hvem de sender som 
repræsentant til Frivilligforum. En repræsentant der ikke nødvendigvis behøves at være den samme 
hver gang. 
 
Foreningssamvirket anser det som vigtigt, at der er en tovholder på Facebook-gruppen, så den 
holdes opdateret og anvendes fornuftigt, da vi kan have lidt svært ved at se, hvem der er/vil blive 
bruger af gruppen og hvad der skal lægges op heri. 
 
På Foreningssamvirkets vegne 
Lillian Thunbo Mikkelsen 

formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  Side 8 af 8 
 
 
 
 
 

 

Høringssvar Handicaprådet – 4. juni 2021. 

Handicaprådet har modtaget høringsoplæg omkring organiseringen af frivillighedsområdet. 
Handicaprådet vil gerne kvittere for, at have fået mulighed at afgive høringssvar på materialet.  

Rådet er positive over at få mulighed for en plads i det kommende Frivilligforum, da det ligger i god 
tråd med kommunens handicap politik, hvor den tredje målsætning i handicappolitikken omhandler 
mulighed for deltagelse i fælleskaber, hvor der er fokus på fællesskaber, der kan være med til at styrke 
mennesker med handicap samt deres mentale sundhed, tilhørsforhold og trivsel. Samt at der arbejdes 
for, at store og små fællesskaber i Ringkøbing-Skjern Kommune skal kunne spire og gro til glæde for 
alle borgere i kommunen, og dermed også inkludere mennesker med handicap.  

Handicaprådet ser vigtigheden af, at et aktivt fritidsliv kan være med til at bidrage til muligheden for 
fællesskaber, nærvær og livskvalitet for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt, at de lokale kultur-, 
idræts- og fritidsaktiviteter er tilgængelige for alle og favner bredt, så ingen føler sig udelukket fra 
fællesskaber. Handicaprådet vil derfor gerne deltage i frivillighedsforums mødeaktivitet i det omfang, 
som det er medlemmerne af rådet muligt. 

Med venlig hilsen 

Gitte Foldager Pedersen 

Formand for handicapra det 

 


