
 
 
 
 

Furesø, den 16. august 2021 
 
Høringssvar fra DH-medlemmerne af HR vedr. pkt. 4 på dagsordenen for USS-møde 17. 08. 2021  

Partnerskabsaftale mellem Furesø Frivilligcenter og Furesø Kommune, 
 

Furesø Handicapråd har på et sent tidspunkt (fredag eftermiddag) fået forelagt den samarbejdsaftale mellem 
Furesø Frivilligcenter og Furesø Kommune, som skal behandles på USS-mødet tirsdag den 17. august. 
Nedenstående høringssvar er derfor skrevet på vegne af DH-medlemmerne af handicaprådet. 
 
Overordnet ser DH-Furesø positivt på den udarbejdede samarbejdsaftale. Som vi ser det, kan et tættere 
samarbejde med forvaltning og politikere i Furesø Kommune betyde en styrkelse og en udvidelse af det 
arbejde, som allerede nu udføres af Frivilligcenteret. Det gælder både mht. prioritering og formulering af 
vigtige indsatsområder og mht. løsningsmuligheder. 
 
Samarbejdsaftalen lægger op til en ambitiøs og vigtig udvidelse af aktiviteterne, som må forudsætte 
rekruttering af yderligere personale fx i form af projektledere og andet. Da aftalen ikke lægger op til en 
tilførsel af kommunale midler til Frivilligcenteret, må det formodes, at der satses på væsentlig støtte fra fonde 
og andre eksterne kilder. I den forbindelse kan samarbejdet med forvaltningen forhåbentligt vise sig nyttigt. 
 
Samarbejdsaftalens visioner og mål retter sig kun indirekte mod mennesker med handicap, men under de 
rette betingelser vil også mennesker med funktionsnedsættelser kunne inddrages som deltagere eller endda 
som frivillige aktører. 
 
Fra arbejdet i vore egne organisationer, kender vi til vanskelighederne med at rekruttere frivillige, der vil 
engagere sig i arbejdet, og som er i stand til at yde en kontinuerlig indsats. Vi kender også til situationer, hvor 
almene frivillige organisationer/foreninger har viljen til at integrere deltagere med funktionsnedsættelser, 
men mangler viden og redskaber til at klare opgaven. Her vil den rette indsats fra Frivilligcenteret kunne 
sprede de nødvendige kompetencer og dermed styrke foreningernes ”parathed”, som det omtales i aftalen. 
 
Vi håber derfor, at samarbejdsaftalen kan føre til et positivt boost af Frivilligcenterets værdifulde arbejde. 
 

Mht. aftalens gyldighed, så går vi ud fra at det løber til udgangen af 2023.       
 
 
 

Med venlig hilsen 
På vegne af DH’erne i Handicaprådet 

 
 

Sine Holm 
Formand 

 


