
 

  

FRIVILLIGPOLITIK 
2021



  

2 

Indhold 
Forord ................................................................................................................................ 3 

Brønderslev Kommune – Et attraktivt sted at være frivillig ........................................... 4 

Sammen kan vi mere ........................................................................................................ 5 

Frivillighed – et bidrag til et godt sted at leve ................................................................ 6 

Synlighed .......................................................................................................................... 7 

Dynamiske rammer for det gode samarbejde................................................................. 8 

Det videre arbejde ............................................................................................................ 9 

Sammenhæng med Brønderslev Kommunes vision ...................................................... 9 

Sammenhæng med FN’s verdensmål ............................................................................. 9 

 

  



  

3 

Forord 
Afsættet for Frivilligpolitikken er Brønderslev Kommunes vision ”Et godt sted at leve”. 

Det frivillige fællesskab er helt afgørende for, at Brønderslev Kommune er et godt sted at 
leve. Det er de frivillige fællesskaber, der skaber liv og aktiviteter i hver en by og hvert et 
lokalsamfund på tværs af kommunen. Derfor er denne politik også udviklet i samarbejde 
med de frivillige aktører, der findes rundt i kommunen. 

Inddragelse af relevante aktører har været centralt i udarbejdelsen af Frivilligpolitikken. 
Derfor har der været afholdt paneldebatter undervejs med deltagelse af både politikere, le-
dere og medarbejdere fra Brønderslev Kommune samt en række frivillige fra forskellige or-
ganisationer, som har været med til at give et fælles blik på det nuværende samarbejde. 
Paneldebatterne skulle pege på udfordringer og muligheder i samarbejdet og dermed 
danne grundlag for en ny overordnet Frivilligpolitik i Brønderslev Kommune.  

Frivilligpolitikken skal være med til at skabe rammer, som giver borgerne mulighed for og 
lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde og fællesskaber og dermed fremme aktivt medbor-
gerskab. Politikken skal ligeledes være med til at sikre konstruktive samarbejder og nem 
dialog mellem kommune og de frivillige.   

Målet har været at få skabt en frivilligpolitik, som favner det samarbejde, der er i flere for-
valtninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller forenin-
ger og organisationer.  Samtidig skal Frivilligpolitikken sætte retning på det fremtidige sam-
arbejde med de frivillige og den fremtidige udvikling af frivilligheden. Det er noget vi skal 
være fælles om. Vi skal turde være modige og nysgerrige, og vi skal gøre en fælles ind-
sats for hele tiden at sikre de bedst mulige rammer for frivilligheden i kommunen. 

I et tæt samarbejde mellem Brønderslev Kommune og det mangfoldige frivillige landskab i 
kommunen kan vi gøre Brønderslev Kommune til et endnu bedre sted at leve, og få endnu 
flere borgere med i lokale fællesskaber. 

Når vi taler om frivillighed mener vi, at en frivillig er en person, som yder en aktiv indsats, 
med henblik på at gavne andre end en selv, der er ulønnet og utvungen. Frivillige er både 
dem, som er organiseret i en forening, selvorganiseret eller frivillig som enkeltperson. 

Brønderslev Kommune afsætter selvstændige midler i budgetterne til §18 puljen jf. Lov om 
Social Service. Paragraf 18 midler er en pulje som det offentlige stiller til rådighed for frivil-
ligt socialt arbejde. Kommunens frivillige sociale foreninger o. lign. kan søge om at få til-
skud til deres aktiviteter igennem denne pulje. 

 

Martin Bech, 

Formand for Social- og Sundhedsudvalget 
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Brønderslev Kommune – Et attraktivt sted at være frivillig 

 

Visionen for Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik er at gøre det så attraktivt som muligt at 
være frivillig i kommunen. Frivilligpolitikken skal medvirke til at skabe rammerne for det 
bedst mulige frivilligliv; der skal være fokus på en samskabende tilgang mellem forskellige 
frivillige foreninger, og de mulige samarbejder med kommunen til gavn for borgernes hver-
dag. 

Det skal være så let som muligt at være frivillig, at blive frivillig og gøre en forskel i fælles-
skabende samarbejder. For at gøre det attraktivt og let at være frivillig er det afgørende, at 
vi skaber de bedst mulige rammer i fællesskab. Det skal være let for de frivillige at komme 
i dialog med kommunen, og etablere frivilligsamarbejder til gavn for borgerne i kommunen. 

For at løfte den vision må vi gøre det i fællesskab. Vi må arbejde tæt sammen, og vi må 
udfordre hinanden.  Vi må sammen fjerne de sten, der kommer på vejen og finde fælles 
løsninger. Når vi gør det, så bliver Brønderslev Kommune et godt sted at være frivillig og 
et godt sted at leve. 

For at udfolde visionen, vil der være fokus på følgende områder: 

• Sammen kan vi mere 
• Frivillighed – et bidrag til et godt sted at leve 
• Synlighed 
• Dynamiske rammer for det gode samarbejde 
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Sammen kan vi mere  
For at løfte visionen skal der være fokus på at styrke samarbejde og koordinering, og der 
skal være fokus på at understøtte de frivillige foreninger og individuelle frivillige i at gøre 
det, de er gode til. De frivillige og kommunen har hver deres styrker og ressourcer. Kom-
munen skal løse en række opgaver, og de frivillige kan gøre en positiv forskel på en række 
af disse områder. De frivillige indsatser er et værdifuldt supplement til den kommunale ind-
sats. Den frivillige indsats skal ikke erstatte kommunens arbejdsopgaver eller overtage an-
svaret for kommunens forpligtelser. 

 

Det forudsætter et samarbejde, hvor kommunen og de frivillige spiller hinanden gode, re-
spekterer hinanden og har gensidig tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår. Samti-
dig kræver det, at netværk på tværs prioriteres, så der skabes en fælles udvikling. 

 

Det sikrer vi ved at: 

• Styrke koordinering og samarbejde på tværs af frivilligområdet og 
mellem kommune og frivillige. 

• Understøtte lokale netværksmøder mellem frivillige, for at sikre vi-
densdeling, koordinering og fæles udvikling af indsatser. Dette 
også med deltagelse af kommunale fagpersoner, hvor det vurde-
res relevant. 

• Øge de frivilliges og medarbejdernes forståelse for hinandens ar-
bejde. 
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Frivillighed – et bidrag til et godt sted at leve  
Frivilligheden ses som et afgørende bidrag til, at Brønderslev Kommune er et godt sted at 
leve. De lokale frivillige har mulighed for at præge udviklingen af deres lokalområde, så 
hvert eneste område i kommunen er et attraktivt sted at leve for borgerne. Hvert område 
eller by har særlige forudsætninger, ressourcer og udfordringer, og det skal vi kunne un-
derstøtte i fællesskab. De lokale ildsjæle, foreninger, det lokale erhvervsliv og borgerne 
kan sammen gøre en forskel. 

 

Frivillighed er en direkte vej til fælles oplevelser, til at dyrke sine interesser, og til at gøre 
en forskel for det lokalområde og det samfund vi bor i. Frivilligheden er et værdifuldt bidrag 
til at bekæmpe ensomhed. Ved at deltage i frivillige aktiviteter eller deltage som frivillig, så 
dannes relationer og sikres deltagelse i et lokalt fællesskab eller som selvorganiseret frivil-
lig. Det er afgørende for borgernes trivsel.  Det kalder på en modig, nysgerrig og fælles-
skabende tilgang til samarbejdet med og mellem de frivillige i al deres mangfoldighed. 

 

Det sikrer vi ved at: 

• Give alle mulighed for at være frivillig, uanset baggrund, ressour-
cer og forudsætninger 

• Aktivt arbejde på, hvordan man kan give nye målgrupper mulig-
hed for at være frivillige (fx ensomme borgere, borgere med han-
dicap, tosprogede m.fl.) 

• Understøtte lokale frivillige indsatser  
• Samarbejde mellem kommunale indsatser og lokale fællesskaber 

om indsatser, der kan inkludere borgere på tværs af baggrund, for 
at sikre det gode hverdagsliv for alle borgere 
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Synlighed 
Synlighed er helt centralt for at sætte fokus på frivilligheden og kunne skabe fælles syner-
gier mellem kommune og frivillige.  

 

De borgere, der ønsker at blive frivillige, skal nemt kunne finde ud af, hvor der er mulighed 
for at yde en frivillig indsats, og hvem man skal kontakte.  Det skal derfor være muligt for 
de frivillige foreninger at synliggøre deres aktiviteter. De foreninger, der ønsker at indgå i 
et samspil med andre foreninger, skal nemt kunne finde ud af, hvilke muligheder der er, og 
hvordan de kan gribe det an. Det kræver også en proaktiv indsats fra de frivillige.   

Vi vil synliggøre, hvor der allerede er et samarbejde mellem kommunen og frivillige aktø-
rer, og hvordan man kan blive frivillig dér, – men også gøre opmærksom på, hvad kommu-
nen har brug for en frivillig indsats til fremadrettet, og hvordan man som frivillig aktør finder 
ind i et samarbejde om det. 

I Brønderslev Kommune værdsætter og anerkender vi det frivillige arbejde. Derfor vil vi 
gøre en aktiv indsats for at udbrede de gode historier om succesfulde indsatser og samar-
bejder. 

 

Det sikrer vi ved at: 

• Skabe synlighed omkring frivillige tilbud og indsatser ved aktivt at 
bruge relevante medier    

• Synliggøre de områder, hvor det er muligt for frivillige at samar-
bejde med kommunen 

• Fremhæve og formidle de gode historier om frivilligsamarbejde, 
og synliggøre den værdi de frivillige indsatser bidrager med til det 
gode liv for borgerne i Brønderslev Kommune 
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Dynamiske rammer for det gode samarbejde 
For at fremme det gode samarbejde er det vigtigt med klare men også dynamiske rammer. 
Med dynamiske rammer tydeliggøres det, at kommunen er åben for og nysgerrig på nye 
tilgange.  

 

Rammerne for samarbejdet omfatter både konkrete værktøjer og støtte til det frivillige ar-
bejde; men også konkrete aftaler, der sætter ord på fordeling af roller, opgaver og ansvar 
mellem de frivillige og kommunen. Samarbejdsaftaler, udlån af kommunale lokaler, forsik-
ring af frivillige samt puljer og tilskud er eksempler på konkrete rammer, der løbende skal 
tilpasses den frivillige virkelighed. 

Forventningsafstemning er vigtigt, da det giver mulighed for at få klarlagt, hvad samar-
bejdspartnerne hver især kan byde på, og hvordan vi sammen kan skabe endnu bedre for-
hold for eller tilbud til borgerne. Jo tydeligere rammerne er for samarbejdet, og jo bedre 
kommunikationen er mellem de frivillige aktører og kommunen, jo lettere bliver samarbej-
det. Derfor er det vigtigt, at der skabes grobund for god og tæt dialog, hvor forventninger 
afstemmes og tillid opbygges. 

 

Det sikrer vi ved at: 

• Have en åben og ligeværdig dialog mellem kommunen og frivillige 
aktører 

• Gøre information om konkrete rammer og støtte tydelig og tilgæn-
gelig  

• Rammerne tager højde for de forskellige organiseringsformer, 
som karakteriserer frivilligheden i dag 

• Dialog med frivillige om udarbejdelse af skabelon til samarbejdsaf-
tale, som sikrer tydelige rammer for de enkelte samarbejder, og 
som kan anvendes i hele organisationen 
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Det videre arbejde 
Frivilligpolitikken får liv i et tæt samarbejde mellem frivillige, 
kommunale afdelinger og medarbejdere, politiske udvalg 
samt råd og samvirker.  

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af 
rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og 
dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på 
hele det frivillige felt.  Nogle tiltag skal gennemføres i et tvær-
gående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, imens 
andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområ-
der, og derfor foregå separat for forvaltningerne.  

Vedtagelsen af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der kig-
ges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen 
og de frivillige. 

Sammenhæng med Brønderslev Kommunes vision 
Frivilligpolitikkens afsæt er Brønderslev Kommunes vision for 2025 – ”Et godt sted at leve”. 

Visionen danner udgangspunkt for kommende politikker og planer i Brønderslev Kommune 
og har fire pejlemærker, som udgør en fælles referenceramme. 

 

Sammenhæng med FN’s verdensmål 
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015, vedrører både u- og 
ilande. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 
medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god 
uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk 
vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og 
på at styrke internationale partnerskaber. Under hvert af de 17 mål er der en række del-
mål, som anviser en mere konkret målsætning, der kan omsættes i en dansk kommunal 
kontekst.  
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Fokusområderne i Brønderslev Kommunes frivilligpolitik understøtter flere af delmålene og 
anviser derved, hvordan frivilligpolitikken bidrager til realisering af FN’s 17 verdensmål. 
Verdensmålene kan sammen med frivilligpolitikken være med til at understøtte, at kommu-
nens borgere får et sundt liv, hvor både fysisk og mental sundhed og trivsel er i fokus. Li-
geledes er styrkelse af borgernes inklusion et særligt fokus i Frivilligpolitikken. 

FN’s verdensmål Fokusområde i Brønderslev Kommunes frivilligpolitik 

 

Frivilligpolitikken vil skabe en god ramme for, at frivillige og foreninger fortsat 
kan arbejde på forskellig vis for at styrke fysisk og psykisk sundhed og triv-
sel. Dertil kommer at deltagelse i frivilligt arbejde i sig selv giver en øget 
sundhed og trivsel, fordi man bliver en del af et fællesskab og mærker me-
nings-fuldheden i at bidrage. 

 

Frivilligpolitikken sætter fokus på at skabe lige muligheder for borgere og 
foreninger i forhold til at deltage i og skabe stærke lokale fællesskaber. Bor-
gerne skal have muligheden for at finde det rette fællesskab. Dette uanset 
baggrund, ressourcer og andre sociale og økonomiske forhold. Mange af de 
frivillige og foreninger, som Frivilligpolitikken omhandler, arbejder enten di-
rekte eller indirekte med at mindske de uligheder som findes forskellige ste-
der i samfundet. Fx ulighed i sundhed. Dette vil Frivilligpolitikken fortsat un-
derstøtte. 

 

Åbne inkluderende lokale fællesskaber er essentielle for den sociale bære-
dygtighed. Sådanne fællesskaber styrker tilliden mellem mennesker og øger 
den lokale sammenhængskraft. Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik skal 
medvirke til, at kommune fortsat har åbne og inkluderende lokale initiativer, 
fællesskaber og foreninger. Vi arbejder specifikt på at understøtte åbne fæl-
lesskaber og herved mindske risikoen for udvikling af parallelsamfund, lo-
kale konflikter, ensomhed og isolation. 

 

Frivilligpolitikken vil understøtte et aktivt foreningsliv, som har en stor demo-
kratisk værdi. Forening som organiseringsform understøtter åbne, inklude-
rende, repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer i samfundet. 

 

Frivilligpolitikken arbejder direkte med verdensmål 17. Politikken fokuserer 
på at etablere og understøtte partnerskaber på tværs af sektorer, men i sær-
lig grad på tværs af aktører indenfor én sektor, civilsamfundet. Det sker ek-
sempelvis ved at etablere samarbejde og netværk frivillige/foreninger imel-
lem, så der kan udveksles og deles erfaringer, ideer og viden, samt etable-
res fælles projekter og indsatser. På den måde kan frivillige og foreninger i 
fællesskab bidrage til en bæredygtig udvikling. 
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