13. september 2021

Norddjurs Kommune

Udtalelse til budget 2022 fra frivilligrådet
Frivilligrådet konstaterer med stor skuffelse, at den ekstremt voldsomme reduktion af puljen til
frivilligt arbejde, som blev gennemført i 2019 - og videreført i 2020 og 2021 ganske vist med et
tillæg på 50.000 og ressourcer til et fælles kommunal awardshow - nu videreføres uændret til
budget 2022.
I budget 2018 var budgettet på 650.000 kr. + administration og en frivilligkonsulent, og i
“kriseåret” 2019 blev det reduceret til 200.000 kr. + administration - og ingen konsulent. I 2020
blev der i budgetbehandlingen tilført ekstra 50.000 kr. således at bevillingen blev på 250.000 kr.,
men stadig uden konsulentbistand. I 2021 er der afsat 100.000 kr. til awardshowet og dette er
medtaget i det første overslagsår, 2022, men ikke i de efterfølgende overslagsår.
Vi er skuffede over, at man i år, hvor der er en hel del luft i det kommunale budget, vælger ikke at
fortsætte den endda “langsomme genopretningsstrategi” på den grundlæggende frivilligpulje.
Vi vil i år yderligere pege på det store behov for en frivilligkonsulent ikke mindst i denne tid, hvor
alle frivillige arbejder hårdt på at “genstarte” indsatsen efter corona-tiden. Ikke mindst i denne
opgave ville en konsulent virkelig gøre stor gavn.
Vi ærgrer os fortsat over, at man på det sted, hvor man så åbenlyst “får rigtig meget for pengene”,
ikke ser sig i stand til at sende et positivt signal til de frivillige - en mere kontant og tydelig
anerkendelse af det store arbejde, der udføres på dette område.
Vi foreslår som minimum, at man genoptager tilbagereguleringen af puljen og tilfører den ekstra
50.000 kr. så puljen bliver på 300.000 i 2022 og afsætter midler til en frivilligkonsulent. Dette bør
naturligvis følges op af en hensigtserklæring om at forsætte denne trinvise tilbageregulering og at
det således lægges ind budgettet for overslagsårene.
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