Spørgsmål og svar om timebanker
Spørgsmål:
1. Hvorfor er registreringen vigtig?
2. Kan timebanken ikke bruges til at lave organiseret sort arbejde - hvis nu Lars, som er
tømrer, og Peter, som er VVS-medarbejder og Børge, der er elektriker udveksler timer og
ydelser med hinanden?
3. Kan ejeren af et pizzeria ikke få billig sort arbejdskraft gennem en timebank?
4. Er timebanker ikke med til at skabe parallelsamfund
5. Er timebanker rigtigt frivilligt socialt arbejde når man får noget igen?
6. Kan man give de timer væk som man har til gode?
7. Kan mennesker, der ikke har noget give også få hjælp gennem timebanken?
8. Kan timebanker ikke blive en erstatning så arbejdsløse der deltager, mister interessen for at
arbejde?
9. Hvad er timebanker IKKE?
Svar:
1. Hvorfor er registreringen vigtig?
Registreringen er vigtig fordi:
a) Den synliggør, hvilke ressourcer udsatte grupper har og viser samtidig at disse ressourcer
værdsættes af andre.
b) Den sikre at timebanken kan fungere som et lokal informationssystem og netværksskraber
fordi timebanken ved hvem i lokalområdet, der kan hvad og hvornår
c) Den er vigtig for at kunne lave statistik og for at man kan evaluere systemets effekt.
d) Den sikre gennemskuelighed for deltagere og for offentlige myndigheder, der har adgang til
de registrerede oplysninger om udvekslingen. Den sikre også misbrug af systemet.
2. Kan timebanken ikke bruges til at lave organiseret sort arbejde - hvis nu Lars, som er
tømrer, og Peter, som er VVS-medarbejder og Børge, der er elektriker udveksler timer og
ydelser med hinanden?
I den afgrænsning, der er lavet for timebanksystemet står der: At professionelle ikke kan lave
ydelser i en timebanken inden for deres fag. De tre håndværkere i eksemplet kan altså ikke udveksle
håndværksydelser med hinanden i timebanken. Det vil de i øvrigt allerede have fået at vide af
timebankadministratoren, når de melder sig ind i timebanken.
VVS-medarbejderen kan derimod godt vande blomster for tømreren, mens han er på ferie, og
tømreren kan godt hente elektrikerens børn fra skole, hvis elektrikeren er syg. Eller tømreren kan
hjælpe en gammel, der er medlem af timebanken, med at løfte tunge ting.
3. Kan ejeren af et pizzeria ikke få billig sort arbejdskraft gennem en timebank?
I den afgrænsning, der er lavet for timebanksystemet står der: Selvstændige, der er medlem af
timebanken, kan ikke bruge deres opsparede timer til at få ydelser i deres virksomhed. Det gælder
også piszzariaejeren.
Derimod kan en gammel ensom dame, der er medlem af timebanken, godt hjælpe pizzariaejeren
med at lærer dansk.
4. Er timebanker ikke med til at skabe parallelsamfund
Timebanker er måske tværtimod med til at integrere udsatte, som faktisk nu lever i en slags
"parallelsamfund", fordi de ikke har mulighed for at bidrage og deltage aktivt i vores samfund.
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5. Er timebanker rigtigt frivilligt socialt arbejde når man får noget igen?
Historisk set har frivilligt arbejde været noget som rige har gjort for fattige og trængende.
Det betyder at man let kan komme til at dele verden op i givere og modtagere – dem der har og dem
der ikke har. Det er velgørenhed og de fleste mennesker er ikke glade for at være afhængige af den.
Den besked vi reelt sender til disse mennesker er: ”Der er ikke brug for dig”.
Timebanker giver mennesker mulighed for både at være modtagere og bidragydere. Også selv om
man er gammel og handicappet. Disse medlemmer kan måske fungere som telefonvenner for
ensomme i lokalsamfundet eller hjælpe med at skrive og pakke kuverter når der skal udsendes
besked om lokale sociale arrangementer. På den måde kan de også blive en vigtig del af den
gensidige hjælp mellem mennesker, som styrke netværksdannelse og genopbygningen af et
lokalsamfund.
6. Kan man give de timer væk, som man har til gode?
Ja og på den måde kan man faktisk hjælpe dobbelt. For det første ved at hjælpe en, der har behov
for det og for det andet ved at give sine timer til en anden deltager, der har et større behov for hjælp
end en selv.
7. Kan mennesker, der ikke har noget give også få hjælp gennem timebanken?
Ja de kan bruge timer, som doneres af andre deltagere. Det er dog vigtigt at huske på at timebanken
handler om at opbygge gensidige hjælpende netværk mellem mennesker. Og faktisk har de fleste
mennesker et eller andet at tilbyde som andre værdsætter og har brug for.
8. Kan timebanker ikke blive en erstatning så arbejdsløse, der deltager, mister interessen for
at arbejde?
Timebanken er ikke en erstatning for rigtigt arbejde. Og udvekslingen har i øvrigt heller ikke stort
nok omfang til at være det. I England udveksler et medlem i gennemsnit ca. 3 timer om måneden i
timebanken.
Timebanker kan være en brobygger for de udsatte, som er udenfor arbejdsmarkedet. Gennem
timebanken kan de få anerkendelse for det, de kan og de kan få et netværk, som er vigtigt for at
kunne nærme sig arbejdsmarkedet igen.
9. Hvad er timebanker ikke?
En timebank er ikke en måde hvorpå man kan betale mennesker for at lave frivilligt socialt arbejde.
- Det er en metode til at genopbygge de netværk af hjælpsomhed og fællesfølelse som tidligere
eksisterede i lokalsamfund.
- Det er en metode, der skal skabe de bedst tænkelige betingelser for at social udveksling og
netværksdannelse kan finde sted.
En timebank er ikke en undskyldning for at skære ned i budgettet på social- og sundhedsområdet.
- Det er en metode som kan aktivere en uudnyttet national ressource – som ligger hos mennesker,
der er pensionerede eller af anden grund er udenfor arbejdsmarkedet. Når den aktiveres, har vi en
chance for at begynde opfylde det enorme behov for hjælp og service, som Danmark står overfor.
En timebank er ikke en kreativ måde at undlade at betale skat på og lave organiseret sort arbejde.
En timebank er ikke interesseret i medlemmer, der deltager for egen økonomisk vindings skyld.
- Det er en metode der har et socialt sigte, og som ønsker at skabe social integration for udsatte.
- Det er en metode der kan anerkende ressourcer hos udsatte. Ressourcer som markedet ikke er
interesseret i og ikke anerkender.
Timebanken er interesseret i medlemmer, som ønsker at hjælpe hinanden og lokalsamfundet.
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