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Se mennesket, ikke sygdommen  

Økonomi-og indenrigsminister Margrethe Vestager lagde på sin tur i Hillerød vejen forbi Frivilligcenter Hillerød, 

hvor hun over en kop kaffe blev gjort opmærksom på både udfordringer og glæder, græsrødder og ansatte møder 

i det frivillige engagement. 

Det frivillige engagement og de økonomiske rammer var to centrale emne, da økonomi- og indenrigsminister 

Margrethe Vestager mandag eftermiddag besøgte Frivilligcenter Hillerød, hvor hun over en kop kaffe mødte 

repræsentanter for en række medlemsforeninger. 

Formand for frivilligcentrets bestyrelse, Peter Andersen, og centerleder Anette Nielsen påpegede problemer med 

øget bureaukrati i forbindelse med Socialministeriets særlige pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen). Tidligere 

løb bevillinger til projekter over to år. Det er nu sat ned til et. Det betyder, at fra frivilligcentret har søgt om et 

projekt, til det bliver godkendt, går der adskillige måneder. Derefter skal der findes en medarbejder, og inden 

projektet kommer ordentligt i gang, er tiden gået, og eventuelle ubrugte midler kan ikke overføres til et nyt år eller 

et nyt projekt, men skal betales tilbage. 

Selv om midler til projekter frivillig-projekter ikke direkte hører ind under Margrethe Vestagers ministerium, lovede 

hun at bringe sagen videre til de ministre og embedsmænd, der behandler ansøgningerne. 

Flere patientforeninger gjorde opmærksom på, at de små tilskud ikke matcher udgifterne til f.eks. annoncering, der 

er en nødvendig del af oplysningsarbejdet. Margrethe Vestager erkendte problemet, men understregede, at en 

væsentlig del af støtten til det frivillige arbejde bør være en kommunal opgave. Det må vi huske på, når der i 

efteråret igen er kommunalvalg. 

Hun advarede mod at lade staten overtage flere opgaver, og opfordrede til at samarbejde endnu mere på tværs af 

civilsamfund, kommune og erhvervslivet lokalt.  

-Der er næsten ingen penge, men der er megen viden og engagement, der gør en forskel, og det skal i spil sagde hun.  

Evy Lauersen, formand for Gigtforeningen Nordsjælland gjorde opmærksom på uheldig sprogbrug i forbindelse med 

kronisk lidelser. 

-Gør os ikke syge. Vi har en lidelse, men de fleste lever et normalt liv, selv om det af og til går lidt langsommere, 

sagde hun. 

Margrethe Vestager støttede synspunktet og nævnte som eksempel, at folk med diabetes tidligere blev kaldt 

sukkersyge, og dermed blev der sat fokus på lidelsen. 

-Vi skal se mennesket først, ikke sygdommen, mente Margrethe Vestager. 

Økonomi- og indenrigsministeren var inviteret til Hillerød af det radikale byrådsmedlem Christina Thorholm, der 

havde tilrettelagt en række besøg hos institutioner og virksomheder i Hillerød, deriblandt frivilligcentret. 

 


