Frivillighedspolitik for Frederikshavn Kommune
1. Baggrund
Frivilligt socialt arbejde har været kendt i Danmark i mange år. I de seneste år er der blevet større interesse
omkring dette arbejde, og der er vedtaget en lov om social service, § 18, der forpligter kommuner til at samarbejde
med de frivillige organisationer og foreninger samt yde økonomisk støtte til det frivillige område.
Det er Frederikshavn Kommunes holdning, at det frivillige arbejde er et supplement til den kommunale forvaltnings
tilbud, og kommunen betragter de frivillige sociale foreninger og organisationer som samarbejdspartnere.
At der fokuseres på det frivillige arbejde skyldes bl.a. erkendelsen af, at
 det offentlige ikke kan honorere alle de stigende krav på det sociale område,
 de frivillige kan nå målgrupper, som det offentlige har vanskeligt ved at nå,
 de frivillige ”brænder” for sagen, samt at
 det frivillige arbejde er med til at aktivere den enkelte borger og give medansvar for samfundsudviklingen

2. Principper
Frederikshavn Kommune har det overordnede ansvar for den sociale indsats i kommunen.
Frederikshavn Kommune vil ikke erstatte eller supplere de nuværende lønnede arbejdspladser med den frivillige
indsats.
Frederikshavn Kommune har det overordnede ansvar for Frivillighedspolitikken.
Frederikshavn Kommune står for bevilling efter §18 efter kriterier, som udarbejdes i samarbejde mellem
kommunen og repræsentanter fra de frivillige organisationer.

3. Målsætning
Frederikshavn Kommune vil styrke den frivillige indsats, da det frivillige sociale arbejde betragtes som vigtige
netværksskabende rammer for borgernes trivsel.
Dette skal ske i et konstruktivt samarbejde mellem offentligt ansatte og med de frivillige organisationer, foreninger,
institutioner og enkeltpersoner. Det er kommunens mål at inddrage disse til at tage et medansvar i løsningen af de
frivillige sociale opgaver, som gennem forebyggelse skal bidrage til at mindske social ulighed ud fra et
værdsættende menneskesyn. Derfor ønsker vi, at
 inddrage borgerne i løsning af de sociale problemer
 medvirke til at styrke det sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen
 skabe en helhed i den frivillige indsats
 styrke dialogen mellem det frivillige og offentlige så tilbudene supplerer hinanden ud fra princippet om
hjælp til selvhjælp. Frivillige aktiviteter er karakteriseret af netop at være frivillige, og anerkendes på de
frivilliges præmisser
 afholde oplysende kurser og temadage i de frivilliges regi,
 udgive borgerinformation

4. Organisation
Målet er at skabe de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde i fremtidens storkommune. Disse
rammer sikrer, at det frivillige sociale arbejde er synligt og tilgængeligt for borgerne. De eksisterende frivillige
sociale foreninger skal støttes økonomisk og fagligt. Nye frivillige initiativer skal hjælpes i gang. Der skal arbejdes
for et positivt og gensidigt udbytterigt samarbejde mellem det frivillige sociale arbejde og kommunen.

Lokale frivillige råd
I den nye storkommune oprettes 3 lokale frivilligråd. Mindst 3 repræsentanter vælges til hvert lokalråd fra samtlige
foreninger.

Frivilligt Samråd
Der oprettes et Frivilligt Samråd som paraply for 3 lokale frivilligråd. Frivilligt Samråd består af i alt 9
repræsentanter, 3 fra hver af lokalrådene.

Frivilligrådenes opgaver og funktioner er, at:


være talerør for frivilligt socialt arbejde. Talerøret er foreningernes demokratiske organ, det politiske
talerør og dialogpartner som medvirker til gensidig information med kommunen. Frivilligt Samråd er
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bindeleddet mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde, og rådet er i løbende dialog med
kommunen om alle forhold vedrørende interesseområder indenfor frivilligt socialt arbejde.
formulere en frivilligpolitik i samarbejde med kommunen.
tage ”sager” op, der har interesse for det frivillige sociale arbejde, fx gratis lokaler, ændringer i fordelingen
af §18 midler, aktiviteter hvor kommunen samarbejder med frivillige.
blive orienteret og hørt om alle forhold vedrørende aktiviteter på frivilligområdet. Dette gælder både de
lokale råd, og det overordnede råd. De lokale råd har funktionen lokalt, og kan tage emner op med det
overordnede Frivilligt Samråd, der kan foretage eventuel forhandling med kommunen.
sikre godt samarbejde mellem ”de lokale frivillige råd” og det overordnede ”frivillige samråd”, som er fora,
hvor de frivillige har gensidig information, opfølgning og evaluering af indsatsen.
at sikre samarbejde mellem kommunen og de frivillige råd.

De Frivilliges Hus
Det nuværende De Frivilliges Hus Frederikshavn bevares som det hus, der overordnet og direkte har til opgave at
servicere alle frivillige sociale foreninger i den nye storkommune. De kerneydelser og den viden, De Frivilliges Hus
har om støtte og servicering af frivillige sociale foreninger og kommunens borgere, skal være til rådighed for alle.
Eventuel støtte til driften af De Frivilliges Hus finansieres indenfor § 18-midlerne.
De Frivilliges Hus skal arbejde med følgende kerneydelser udbudt og synliggjort til alle kommunens frivillige
sociale foreninger og borgere:
 Være et samlingssted af viden og tilbyde konkret og praktisk hjælp, service og know-how.
 De Frivilliges Hus skal opbygge og udbygge samarbejdsrelationer til lokale foreninger med følgende
kerneydelser:
o foreningsservice
o råd og sparring til nye projekter/foreninger
o kurser og temadage for frivillige
o formidling af frivillige til foreningerne
o netværksskabende aktiviteter
 De Frivilliges Hus skal opbygge og udbygge information til borgere med følgende kerneydelser:
o borgerinformation
o tilbud om netværk/rådgivning fra foreninger til borgerne
o alle foreningers informationsmateriale forefindes i huset
 De Frivilliges Hus skaffer sig ny viden og nye handlemuligheder gennem udviklingsprojekter og nye
samarbejdsflader.

Foreningshuse
Foreningshuse styrker foreningslivet ude i lokalsamfundene, og er samlingssted lokalt, hvor foreningslivet ofte er
det kit, der medvirker til at binde de små samfund sammen.
Der skal være lokalefaciliteter gratis til rådighed for frivillige sociale foreningers aktiviteter i lokale foreningshuse.
Lokale Foreningshuse kan bruges til fælles kurser og arrangementer, hvor De Frivilliges Hus leverer den viden,
der måtte værre nødvendig. Foreningshusene og De Frivilliges Hus skal arbejde naturligt sammen, hvor man
skønner det relevant.
De lokale foreningshuse er karakteriseret ved at:
 være samlingssted for den lokale frivillighed og de lokale frivillige sociale foreninger
 kunne udlåne lokaler
 være base for etablering af fælles arrangementer
 ledes af det lokale frivilligråd
 har egen økonomi
 indeholder information om de lokale foreninger til borgerne
Eventuel støtte til driften af de lokale foreningshuse finansieres indenfor § 18-midlerne.

Tiltrådt i Frederikshavn Sammenlægningsudvalg, 22.11.2006.
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