Frivillighedspolitik for Frederikssund Kommune
Fælles holdninger og værdier
Frivilligt socialt arbejde er vigtigt i det moderne velfærdssamfund. Det offentlige har mange
opgaver og forpligtelser, men alle aspekter af det sociale liv kan ikke dækkes af det
offentlige. Her kommer det frivillige sociale arbejde ind med tilbud om aktiviteter og
deltagelse i foreninger, som med sine specielle styrker supplerer de offentlige tilbud.
Blandt andet giver det frivillige sociale arbejde muligheder for at højne livskvaliteten og
løse sociale problemer for nogle af de udsatte grupper samt øge deres aktive indgåelse i
lokalsamfundet.
Samtidig er det frivillige sociale arbejde medvirkende til at skabe bånd mellem forskellige
befolkningsgrupper, mellem generationer samt mellem det offentlige og det private initiativ.
Endvidere har det en forebyggende virkning både gennem den omsorg, der ydes, og
gennem det netværk, der opbygges mellem deltagerne.
Baggrunden for frivillighedspolitikken
Det er imidlertid ikke altid gratis at lave frivilligt socialt arbejde, selvom udgangspunktet for
arbejdet er ulønnet arbejdskraft. Lov om social service § 115, der trådte i kraft 1. juli 1998,
har som et krav, at kommunerne skal samarbejde med frivillige om løsningen af de sociale
opgaver. Kommunerne skal afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde.
I januar 2004 vedtog Det Sociale Udvalg, at Frederikssund Kommune, som de fleste andre
kommuner, skal have en frivillighedspolitik, som relaterer sig til § 115 tilskuddene. Dette
fremgår af udvalgets Årsplan 2004.
Udvalget finder det vigtigt, at behandlingen af ansøgningerne til disse midler kan ske på
baggrund af en formuleret politik, således at behandlingen tager udgangspunkt i mere end
de konkrete ansøgninger. Derfor er der udarbejdet nærværende politik for den frivillige
sociale indsats, således at den ønskede helhed opnås.
Det Sociale Udvalgs overordnede formål med arbejdet omkring § 115 er således:
· At skabe bedre rammer for det lokale frivillige sociale arbejde og styrke samvirket
mellem den offentlige sociale indsats og den indsats, der fungerer i frivilligt regi, til
fordel for brugerne.
Målene med arbejdet omkring § 115 er:
· Forebyggelse af sociale problemers opståen
· Styrke det sociale netværk
· Inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer

Kontakt mellem frivillige og kommunen
Der skal hvert år afholdes mindst ét dialogmøde mellem de frivillige sociale foreninger og
Frederikssund Kommunes Socialudvalg. Kontaktmøderne vil så vidt muligt blive afholdt
omkring det tidspunkt, hvor § 115 puljen annonceres.
De frivillige sociale foreninger har brug for en nem og enkel kontakt til Social- og
Sundhedsforvaltningen. Ligeledes har forvaltningen brug for at have viden om samt kunne
knytte kontakt til mulige samarbejdsparter inden for den frivillige sektor, hvorfor kommunen
har udpeget en kontaktperson. Social- og Sundhedsforvaltningens kontaktperson er Ulla
Hjorth.
Indsatsområder
Det Sociale Udvalg skal opfordre til ansøgninger inden for særlige indsatsområder, som
udvalget gerne ser aktiviteter indenfor. Disse indsatsområder vil blive justeret hvert år.
Det Sociale Udvalg prioriterer flere frivillige aktiviteter, der i sit indhold retter sig mod
følgende målgrupper:
· Flygtninge og indvandrere
· Stof- og alkoholmisbrugere
· Sindslidende
· Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier
· Ældre
Uddeling af puljemidlerne
Uddelingen af midlerne foregår politisk, dvs. at Det Sociale Udvalg 2 gange årligt træffer
afgørelse om uddeling. Hvert år udarbejder forvaltningen en rapport til udvalget, hvoraf det
fremgår, hvilke aktiviteter/foreninger der har modtaget støtte, hvor meget de har modtaget
og til hvilket formål. I forbindelse med afrapporteringen vil udvalget tilkendegive, om der
ønskes ændret i de prioriteringer, der er lagt til grund for uddelingen af midlerne.
Kriterier for anvendelse af puljemidlerne
Byrådet har afsat en § 115-pulje, som kan anvendes til økonomisk støtte af frivilligt socialt
arbejde.
Puljen kan anvendes til støtte af:
· Tiltag, der skal fremme samarbejdet og kendskabet til det frivillige sociale arbejde
· Nye foreninger i en opstartsfase, f.eks. foreninger for særligt sårbare og socialt udsatte
personer og deres pårørende.
· Støtte til konkrete frivillige aktiviteter, der ville have vanskeligt ved at blive realiseret
uden støtte. Det kan f.eks. være etablering af netværksgrupper, selvhjælpsgrupper,
sociale caféer, varmestuer, besøgstjenester, telefonkæder, telefonrådgivninger,
ledsageordninger, særlige sommerferiearrangementer etc.
· Aktiviteter som opfylder målene omkring forebyggelse af sociale problemer, styrkelse
af det sociale netværk og inddragelsen af borgerne heri
Det er endvidere en forudsætning, at den støttede aktivitet foregår i eller tager
udgangspunkt i Frederikssund Kommune. Er der tale om støtte til opstart af en forening, er
det en forudsætning, at foreningens medlemskreds er geografisk afgrænset til

Frederikssund Kommune eller dele af kommunen.
Der kan kun søges støtte for ét år ad gangen, og som udgangspunkt kan der ikke ydes
støtte til den samme aktivitet i mere end tre år i træk. Det skal endvidere understreges, at
Det Sociale Udvalg prioriterer mange ansøgninger om mindre beløb frem for få
ansøgninger om store beløb.
Sammen med ansøgningen skal der indsendes et budget. Når aktiviteten er afsluttet eller
senest ved udgangen af det efterfølgende år, skal der indsendes en redegørelse om
forløbet af aktiviteten og anvendelsen af midlerne. Endvidere skal der indsendes et
regnskab, som er godkendt af en folkevalgt revisor. Der anvendes et ansøgningsskema og
et evalueringsskema.
Puljen kan søges to gange om året. Ansøgningsfristerne er 1. april og 1. oktober.
Redegørelse til Socialministeriet
Kommunen skal udarbejde en redegørelse om den lokale udvikling på det frivillige sociale
område. De frivillige sociale organisationer i kommunen skal have mulighed for at afgive
en kortfattet udtalelse til kommunens redegørelse. Med henblik herpå offentliggør
kommunen sit udspil til redegørelse og fastsætter en frist på mindst 4 uger for
indsendelsen af udtalelser. De indkomne udtalelser indsendes til Socialministeriet
sammen med kommunens redegørelse. Redegørelsen skal indsendes senest den 1. juli i
året efter det år, redegørelsen vedrører.
Social vejviser
Borgerne i Frederikssund Kommune, de ansatte i kommunen og de frivillige selv har brug
for større viden om de frivillige sociale foreninger og det arbejde de udfører. Derfor vil det
på sigt være en god idé at kortlægge det frivillige sociale arbejde og udarbejde en Social
Vejviser med korte beskrivelser af de frivillige sociale foreninger, og det arbejde de udfører
i Frederikssund Kommune. Det skal være frivilligt at blive optaget i vejviseren, men det er
målet, at så mange som muligt findes i vejviseren.
Der er ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til arbejdet med at udarbejde en Social
Vejviser, hvorfor det som sagt er en idé til et fremtidigt projekt.
Frivillighedsformidling
En frivillighedsformidling er først og fremmest en formidling eller et kontaktsted, hvor
frivilligt socialt arbejde kan formidles til de personer, som ønsker at arbejde frivilligt.
Frivillighedsformidlingen kan også udvikles til at blive bindeled mellem de frivillige sociale
foreninger indbyrdes og mellem kommunen og de frivillige. Den kan tilbyde foreningerne
administrative tjenesteydelser af forskellig art, f.eks. skrivning af ansøgninger, ajourføring
af den sociale vejviser, arrangere seminarer og kurser m.v.
Der er ikke p.t. planer om at etablere en frivillighedsformidling i Frederikssund Kommune. I
stedet kan anvendes Frivillighedscentralen i Storkøbenhavn, Parallelvej 2, 2800 Lyngby,
tlf. 45 93 05 03, e-mail: centralen@friarb.dk. Frivillighedscentralen i Storkøbenhavn driver

også en internet-formidling "Storms Bureau" på web-adressen www.friarb.dk.
Hent ansøgningsskema HER:
Denne frivillighedspolitik er godkendt af Det Sociale Udvalg i Frederikssund
Kommune den 18. august 2004.

