
Frivillighedspolitik



Formål og vision
Baggrunden for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale organisationer og 
foreninger er lov om social service § 18, hvori kommunerne forpligtes til at samarbejde med 
frivillige sociale organisationer og foreninger. Derudover skal kommunen årligt afsætte et 
beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde samt fastlægge rammerne for samarbejdet. 

Frivillighedspolitikkens formål er at styrke dialogen og koordinere samarbejdet med og mel-
lem de frivillige sociale foreninger og organisationer i Rødovre Kommune. 

Målet er at skabe gode vilkår for det frivillige sociale arbejde og herigennem få flere borgere 
til at udføre frivilligt arbejde. Frivillighedspolitikken skal bidrage til, at den frivillige sociale 
indsats bliver bredt accepteret og anerkendt i lokalsamfundet, så det bliver naturligt for bor-
gerne at deltage. 

Frivilligt socialt arbejde er en betegnelse for den frivillige indsats, der udføres inden for det 
sociale og sundhedsmæssige område. Karakteristisk for arbejdet er kort beskrevet, at aktivi-
teterne har et socialt sigte, samt at indsatsen udføres ulønnet og er til gavn for andre end en 
selv og ens familie.   

Frivilligt socialt arbejde retter sig blandt andet mod:

 • sindslidende
 • misbrugere
 • socialt udsatte børn og voksne
 • flygtninge og indvandrere
 • syge og handicappede
 • ensomme
 • ældre.
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Frivillighedspolitikken er en tilkendegivelse af, at Rødovre Kommune ønsker en fortsat og 
udbygget dialog med de frivillige sociale foreninger og organisationer i kommunen. 

Politikken angiver de overordnede rammer og værdigrundlag for samarbejde, udpeger ind-
satsområder samt beskriver kriterier for tildeling af puljemidler. Den sætter således ikke ram-
mer for, hvem der kan være frivillig, modtager af frivilligt socialt arbejde eller for indholdet i 
foreningernes aktiviteter og indsatser. 
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Rødovre
Frivilligcenter

Social- og Sundhedsfor-
valtningen, 
Rødovre Kommune

Frivillige foreninger og
organisationer

Værdigrundlag for samspillet mellem frivillige sociale fore-
ninger og Rødovre Kommune

De frivillige sociale foreninger og organisationer bidrager til at skabe livskvalitet og velfærd 
for blandt andet socialt udsatte borgere og dermed for samfundet generelt. Ligesom forenin-
gerne medvirker til at fremme, at mennesker mødes om aktiviteter og i fællesskaber på tværs 
af økonomiske og sociale skel. 

I charteret for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige står 
der om værdien af det frivillige sociale arbejde, at den frivillige indsats tager udgangspunkt 
i menneskers ønske om at skabe aktiviteter og påvirke samfundsudviklingen lokalt, natio-
nalt eller internationalt. Rødovre Kommune støtter det personlige engagement og ønsker at 
medvirke til at sikre gode rammer og betingelser for det frivillige sociale arbejde. 

Der er brug for en alsidig frivillig indsats, men formålet er ikke at erstatte offentlige forpligtel-
ser med frivillige indsatser. Rødovre Kommune har til enhver tid i henhold til lovgivningen det 
overordnede ansvar som offentlig myndighed, men det frivillige sociale arbejde er et vigtigt 
supplement til den kommunale indsats. Dialogen og samarbejdet med de frivillige foreninger 
medvirker til at styrke og udvikle de kommunale tilbud på social- og sundhedsområdet.

Lov om social service pålægger kommunen at fremme samarbejdet, men det kan ikke lade 
sig gøre uden de frivillige foreningers og organisationers medvirken. Dette samarbejde skal 
basere sig på kendskab til og respekt for hinandens forskellige vilkår, roller og opgaver.

Figuren nedenfor viser de væsentligste aktører på frivilligområdet i Rødovre Kommune. Der 
er snitflader og overlap mellem dem, men figuren understreger samtidig de frivillige forenin-
gers og organisationers selvstændighed og ret til selv at vælge og prioritere deres opgaver 
- uden kommunens indblanding.
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Initiativer til at styrke samspillet
Det er vigtigt åbent og ærligt at kunne drøfte barrierer og 
udviklingsmuligheder for såvel den kommunale som den 
frivillige indsats. Rødovre Kommune tager derfor forskel-
lige initiativer til at styrke samarbejdet med de frivillige 
sociale foreninger og organisationer i kommunen.
 
Forårskonference
Med sigte på at vedligeholde og udbygge en god dialog 
afholdes en årlig konference mellem de frivillige sociale 
foreninger og organisationer og Rødovre Kommunes 
Social- og Sundhedsudvalg. 

Netværksaften
Rødovre Kommune afholder hvert år en netværksaften. 
Formålet er, at de frivillige foreninger og organisationer og 
ansatte i kommunen kan udbrede kendskabet til hinanden 
og forbedre samarbejdsrelationerne gennem netværk. 

Vejviser til det frivillige sociale arbejde
Borgere, foreninger, offentlige institutioner m.fl. har brug 
for et overblik over de frivillige sociale foreninger, indsat-
ser og aktiviteter, der foregår i Rødovre Kommune. Der-
for har Rødovre Frivilligcenter udarbejdet en elektronisk 
oversigt over frivillige sociale foreninger og organisationer 
i kommunen, kaldet Den Sociale Vejviser. 

Den Sociale Vejviser indeholder korte beskrivelser af fore-
ningernes eller organisationernes indsatser og aktiviteter 
samt kontaktoplysninger. Det er frivilligt at blive optaget i 
vejviseren, men det er Social- og Sundhedsudvalgets mål, 
at så mange foreninger og organisationer som muligt er at 
finde i vejviseren. 

Rødovre Frivilligcenter administrerer Den Sociale Vejvi-
ser, som findes på centrets hjemmeside www.rk.dk/frivil-
ligcenter og på kommunens hjemmeside www.rk.dk. En 
papirudgave kan rekvireres i Social- og Sundhedsforvalt-
ningens sekretariat.  

Årets Ildsjæl
For at skærpe den offentlige interesse for frivilligt socialt 
arbejde uddeler Social- og Sundhedsudvalget hvert år en 
pris til Årets Ildsjæl - en enkeltperson, en gruppe eller en 
forening, der har ydet en særlig indsats på det frivillige 
sociale område. Prisen er uddelt hvert år siden 1999. 
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Der er nedsat en komité, der indstiller kandidater til Social- og Sundhedsudvalget, som træffer 
endelig afgørelse. Komitéen består af formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden 
for Handicaprådet, formanden for Seniorrådet og chefredaktøren for den lokale presse. 

Kommunalt kontaktpunkt 
De frivillige sociale foreninger og organisationer har brug for en entydig indgang til kom-
munen. Derfor er Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat udpeget som kommunalt 
kontaktpunkt. Sekretariatet besvarer spørgsmål vedrørende §§ 18 og 79 puljerne og vejleder 
i forbindelse med ansøgninger. Sekretariatet kan kontaktes på telefonnummer 36 37 73 43. 

Partnerskaber og samarbejdsaftaler 
Rødovre Kommune er åben over for at indgå skriftlige partnerskaber og samarbejdsaftaler 
med det frivillige område om at udvikle tilbud på social- og sundhedsområdet. Et partnerskab 
er en samarbejdsform mellem organisationer fra forskellige sektorer, som rummer strukture-
rede og forpligtende elementer. Formålet med at kombinere ressourcer og kompetencer er 
at udvikle (nye) sociale aktiviteter - eksempelvis en særlig social indsats rettet mod bestemte 
målgrupper eller en socialt forebyggende indsats. For yderligere oplysninger om partnerska-
ber og samarbejdsaftaler henvises til det kommunale kontaktpunkt.
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Rødovre Frivilligcenter – formidling og rådgivning 
Rødovre Frivilligcenter blev oprettet i 2007 med udviklingsmidler fra det daværende Social-
ministerium. Frivilligcentret er en uafhængig frivillig forening med egen bestyrelse og med 
selvstændig økonomi. Rødovre Frivilligcenters bestyrelse er valgt af de frivillige sociale for-
eninger i Rødovre. Vedtægter og oversigt over bestyrelsen findes på Frivilligcentrets hjem-
meside.  

Frivilligcentret er startet som et samarbejde mellem Rødovre Kommune og de frivillige 
sociale foreninger og organisationer i Rødovre. Centrets formål er at støtte, udvikle og 
synliggøre det frivillige sociale arbejde i kommunen. Ligesom Frivilligcentret arbejder for at 
danne netværk på tværs af frivillige foreninger og skabe større mangfoldighed i de frivillige 
sociale tilbud. Borgere, foreninger og offentlige institutioner kan via centret få information 
om frivilligt socialt arbejde og orientere sig om, hvad der foregår lokalt. 

Frivilligcentret varetager følgende funktioner:
 • Hjælp til at starte nyt projekt eller forening
 • Vejledning og sparring
 • Formidling af frivilligjobs
 • Rekruttering af frivillige
 • Udlån af lokaler og kontorfaciliteter
 • Afholdelse af kurser og seminarer for frivillige
 • Netværk og samarbejde
 • Informationer til borgere og andre foreninger.

For yderligere information kontakt Rødovre Frivilligcenter på telefon 23 37 91 04 eller se 
centrets hjemmeside.
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Puljemidler
I henhold til § 18 i lov om social service skal kom-
munalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til 
støtte af frivilligt arbejde. Hensigten er at styrke 
samspillet mellem kommunerne og de frivillige 
sociale foreninger og organisationer samt det 
forebyggende arbejde med henblik på at forbedre 
indsatsen over for de borgere, der har brug for 
hjælp og støtte. 

Det fremgår desuden af lovens § 79, at kommunen 
kan give tilskud til generelle tilbud med aktiveren-
de og forebyggende sigte. Det er kommunen, som 
fastsætter retningslinier for, hvilke målgrupper der 
kan benytte tilbuddene. 

Kommunen annoncerer §§ 18 og 79 midlerne på 
sin hjemmeside og i ugeavisen, og der udsendes 
ansøgningsskemaer til de foreninger og organisa-
tioner, der er listet i Den Sociale Vejviser. 

Støttebeløbets størrelse fastsættes af Kommunal-
bestyrelsen i forbindelse med den årlige budget-
forhandling.  

Det er Social- og Sundhedsudvalget, der træffer 
beslutning om fordeling af midlerne. Besked om 
modtagelse af tilskud eller afslag gives skriftligt og 
indeholder en begrundelse.

Midlerne kan søges to gange årligt - den 1. maj 
og den 1. november.  Der skal anvendes et ansøg-
ningsskema, som kan hentes på kommunens hjem-
meside. Alternativt kan skemaet erhverves ved 
henvendelse til Social- og Sundhedsforvaltningens 
sekretariat, der også vejleder i forbindelse med 
ansøgning.
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Kriterier for tildeling af §§ 18 og 79 puljemidler
Der ydes økonomisk støtte efter lov om social service §§ 18 og 79 til, 

• Konkrete aktiviteter, der ville være vanskelige at realisere uden tilskud – for eksempel 
etablering af netværksgrupper, selvhjælpsgrupper, sociale caféer, varmestuer, besøgstje-
nester, telefonkæder, telefonrådgivning, ledsagerordninger, særlige sommerferiearrange-
menter

• Etablering af nye foreninger og organisationer 
• Tiltag, der skal fremme samarbejdet med og kendskabet til det lokale frivillige sociale 

arbejde
• Borgerinitiativer af mindre formel karakter/’græsrodsorganiseringer’ – kommunen har 

mulighed for at støtte borgere, der ønsker at yde en indsats på et felt, hvor der ikke 
findes en forening

 • Forebyggende og aktiverende tilbud - for eksempel på sundhedsområdet 
 • Undtagelsesvist ydes der støtte til drift af foreninger. Det forventes, at foreningens  
  løbende driftsudgifter afpasses efter de forventede indtægter fra medlemmerne i form  
  af kontingenter, deltagerbetaling mv.

Der lægges vægt på, at de indsatser og aktiviteter, der modtager tilskud, foregår i kommunen. 
Det er dog ikke et krav, at de udelukkende er forbeholdt borgere i Rødovre Kommune. Der 
er dog mulighed for tilskud til centrale rådgivningstjenester, der ikke foregår i Rødovre. Det 
er dog en forudsætning, at der deltager borgere fra Rødovre. Er der tale om tilskud til etab-
lering eller drift, er det en forudsætning, at foreningens eller organisationens 
medlemskreds er geografisk placeret i Rødovre Kommune eller dele af 
kommunen. 

For ansøgninger over 5.000 kroner skal der indsendes et detaljeret budget 
sammen med ansøgningen. Samtidig skal der ved ansøgninger uanset belø-
bets størrelse ved aktivitetens afslutning indsendes et detaljeret regnskab, 
som er godkendt af en af foreningen valgt revisor. For alle tilskud gælder 
det desuden, at der ved aktivitetens afslutning eller ved udgangen af det 
efterfølgende år skal indsendes en redegørelse om forløbet af akti-
viteten og anvendelsen af midlerne.  

Social- og Sundhedsudvalget udpeger årligt særlige mål-
grupper og øremærker en pulje til indsatser for disse grup-
per. 

Redegørelse om den lokale udvikling
Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at indsende en 
redegørelse om den lokale udvikling i det frivillige 
sociale arbejde til Socialministeriet. Alle kommuner 
skal en gang årligt udfylde et spørgeskema med 
oplysninger om samarbejdsformer og om støt-
ten til det lokale frivillige sociale arbejde. 
Svarfristen er den 1. april. 
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Proces
Den første frivillighedspolitik i Rødovre Kom-
mune blev vedtaget i 1999. 

Politikken er revideret i 2009 i samarbejde med 
kommunens frivillige sociale organisationer og 
foreninger. Politikken har været sendt i høring 
hos de frivillige sociale foreninger og organisa-
tioner i Rødovre. 

Det er vedtaget, at politikken evalueres hvert 
fjerde år med henblik på at vurdere behovet for 
justeringer. 

Denne frivillighedspolitik er godkendt 
af Kommunalbestyrelsen i Rødovre 
Kommune den 29. september 2009. 
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