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Spørgsmål til politikere ifm. politisk paneldebat på Frivillig Fredag 
2021 
 

Peder Hansen, Venstre 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?  
 
Lad os nu tage udgangspunkt i det arbejde der ligger, det er vigtigere at vi får løst de opgaver der 
endnu står tilbage fra den tidligere plan.  
Begrund gerne dit svar.     
Lad os bruge energien på at udvikle det vi har. 
  
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 vil prøve på at holde bedre fokus på opgaverne og sikre den fornødne opbakning. 
     Begrund gerne dit svar.   
At man i fællesskab for skabt et overblik over de opgaver der ikke er løst og få dem prioriteret.  
 
Børn og unge i foreningslivet.  
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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? 
 
Vi vil etablere en pulje for foreningslivet, så der kan søges om midler til nye tiltag og 
at man i Langeland Kommune bør indføre fritidsfamilier, der kan hjælpe de unge til og fra 
fritidsaktiviteter. Man kan evt. gøre brug af puljen fra Røde Kors til tilskud til kontingenter. 
    Begrund gerne dit svar. 
Det er vigtigt at der gøres en social indsats for at sikre at svage unge får de samme muligheder 
som socialt stærke kammerater. 
 
 
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? 
 
Når vi får genskabt økonomien, vil vi igen hæve puljen til haller og foreningshuse til 
1 mill. 
    Begrund gerne dit svar. 
Det er vigtigt at få skabt de rammer, der skal til, for at fastholde de unges interesser. 
 
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?   
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Det er altafgørende, at der skabes mest mulig dialog omkring behov og løsninger. 
Det er vigtigt at ideerne kommer nedefra og at vi lytter. 
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