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Kultur- og Fritidsudvalget

Kriterier for Frivillighedsbuketten

Folkeoplysningsudvalget (FOU) har på deres møde den 14. april 2020 efter 
anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget drøftet kriterier for "Frivilligheds-
buketten”.

FOU’s drøftelse har taget udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 Hvor ofte skal "Frivillighedsbuketten" uddeles? 
 Hvor mange "Frivillighedsbuketter" skal der uddeles årligt?
 Hvem skal kunne modtage "Frivillighedsbuketten"? 
 Hvem kan indstille kandidater til modtagelse af "Frivillighedsbuket-

ten"?
 Hvem udvælger modtagerne til "Frivillighedsbuketten"?
 Hvem overrækker "Frivillighedsbuketten"? 
 Hvordan skal "Frivillighedsbuketten" overrækkes? 
 PR og markedsføring omkring indstilling og modtagelse af "Frivillig-

hedsbuketten"?

FOU’s medlemmer var enige om at foreslå, at Kultur- og Fritidsudvalget 
som giver af "Frivillighedsbuketten”, selv udvælger modtagere af buketten 
og at den skal overrækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets formand.

Udvalget var også enige om at foreslå, at alle, der yder en frivillig indsats i 
Ballerup Kommune, skal kunne indstilles og modtage "Frivillighedsbuket-
ten”, samt at alle skal have mulighed for at foreslå, hvem der skal modtage 
en ”buket”.

FOU peger på Kultur & Fritids nyhedsbreve til det etablerede foreningsliv 
som en mulig kanal for PR og markedsføring omkring indstilling og modta-
gelse af "Frivillighedsbuketten”.
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Der var i udvalget delte meninger om antallet af "Frivillighedsbuketter”, der 
skal uddeles, og om hvordan (anledning) buketten gives. Udvalget peger i 
stedet på de fordele og ulemper, der kan være forbundet med de forskellige 
fremgangsmåder.

Fordele Ulemper
Mange buketter 30-
40 stk.

Muligt at nå bredt ud 
blandt alle typer forenin-
ger og andre frivillige. 
Gør det muligt at aner-
kende mange af dem, 
der gør en frivillig ind-
sats.

Det er ikke ”noget sær-
ligt” at modtage en fri-
villighedsbuket, hvis der 
uddeles 30-40 af dem 
om året.
Anerkendelsen mister 
værdi.

Få buketter 4-5 stk. Anderkendelsen er større 
for den enkelte. Det er 
en ”særlig” indsats der 
anderkendes.

Der bliver muligt at lade 
et kontant beløb følges 
med buketten. Et beløb 
der fx kan anvendes til 
”festivitas” omkring over-
rækkelsen ude i forenin-
gen/institutionen.

Det bliver svært at 
dække alle områder af 
frivillighed i kommunen. 
Vil ikke vise den mang-
foldighed der findes. 

Kompromis fx 10 år-
ligt

Når bredere ud i den 
mangfoldighed af frivilli-
ge, der er i kommunen.

Skaber større synlighed 
end få buketter.

Uddeles ved stort ar-
rangement fx fore-
ningsmøderne for 
henholdsvis de folke-
oplysende og de fri-
villige sociale forenin-
ger

Stor synlighed med god 
mulighed for pressedæk-
ning.

Et kedeligt indslag ved 
uddeling af mange 
buketter.

Frivillige, der står uden-
for foreningslivet delta-
ger ikke i disse mø-
der/arrangementer.

Det er ”kun” en be-
grænset del af fore-
ningslivet, der deltager.

Uddeles enkeltvis og 
gerne på stedet, hvor 
man er frivillig.

Virker mere spontant og 
kan følge tættere på en 
konkret frivillig indsats.

Svært at opnå presse-
dækning til flere mindre 
arrangementer og der-
med mindre synlighed.
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Uddeles løbende over 
året.

Markeres sammen med 
dem man er frivillig 
sammen med og/eller 
for.

Folkeoplysningsudvalget håber at ovenstående tilbagemelding kan hjælpe 
Kultur- og Fritidsudvalget videre i deres arbejde med at fastsætte kriterier 
for "Frivillighedsbuketten”.
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