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Frivillighed – Oplæg til nyt indsatsområde
Som lovet på repræsentantskabsmødet i maj, har ISOBRO hen over sommeren arbejdet videre med frivillighed som nyt muligt indsatsområde. Vi har indgået et samarbejde med Rie Frilund Skårhøj, Ledfrivillige.dk,
som med input fra den nedsatte arbejdsgruppe har foranstaltet en forundersøgelse af feltet, hvor medarbejdere fra 24 medlemsorganisationer er blevet interviewet. Resultatet heraf giver en indikation af, at frivillighed vil være et oplagt og relevant område for ISOBRO at beskæftige sig mere indgående med.
Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at der arbejdes videre med emnet. Det foreslås at lade den etablerede
arbejdsgruppe fortsætte, gerne med tilføjelse af en håndfuld nye medlemmer, for at sikre en endnu større
repræsentation af bredden i ISOBROs medlemskreds.
Forundersøgelsen indikerede en udvikling på frivilligområdet, som i stigende grad kalder på en stærk lobby/fortalerindsats for sektoren. Den nuværende organisering opleves som utilstrækkelig i denne forbindelse
og de adspurgte organisationer udtrykte stor opbakning til at lade ISOBRO varetage denne opgave:
”Det er en genial tanke at ISOBRO involverer sig politisk på frivilligområdet. Man skal arbejde videre i den retning!”
Der blev også udtrykt bekymring for de mulige økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser:
“ISOBRO gør det rigtig godt, fordi man fokuserer på indsamlingslovgivningen og har holdt
fingrene væk fra alt andet. Der er et kæmpe issue i de større organisationer, for der er meget på spil”
“Det kan blive dyrt og omkostningsrigt. De er kun 2,5 personer i ISOBRO. Det er ikke gratis
at lave denne indsats, og spørgsmålet er hvem, der skal betale?”
På baggrund af den gennemførte forundersøgelse ønsker vi på repræsentantskabsmødet den 31. oktober
en drøftelse af følgende fokuspunkter:








Markedet for frivillighed er i opbrud. Der er stigende offentlig/kommunal interesse for frivillighed.
Dette kalder dels på en klar politisk markering af forskellen mellem frivillighed i offentlig regi kontra
en organisatorisk/foreningskontekst, hvor frivilligheden er demokratisk forankret. Men det kalder
også på overvejelser om hvordan det konkrete samarbejde mellem organisation og kommune/offentlig instans kan forløbe bedst muligt. En overordnet dialog omkring rammerne herfor er
oplagt.
Frivillighed ligger i naturlig forlængelse af ISOBRO nuværende fortalervirke og ISOBROs store erfaring som lobbyist tænkes at kunne bringes i anvendelse på en konstruktiv måde på dette felt.
Økonomi og frivillighed hænger uløseligt sammen. De knytter sig til hinanden og er hinandens forudsætninger. Derfor giver det god mening for ISOBRO at beskæftige sig med begge emner.
Flere medlemmer er tilbageholdende med at udtrykke kritik overfor gældende praksis i offentligt
regi, fordi de modtager offentlige midler (fra div. puljer), som de er bange for at miste. Derfor
mangler der en neutral fortaler i det nuværende landskab. ISOBRO kan tilbyde denne neutralitet
Et øget fokus på frivillighed vil naturligvis have nogle ressourcemæssige konsekvenser for ISOBRO.
Finansieringen heraf skal afklares nærmere.

