Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf.: 9945 4545 – Fax: 9945 4500

Frivilligpolitik for Brønderslev Kommune
1. Baggrund

§ 18 i Lov om Social Service forpligter kommunerne til at samarbejde med de
frivillige sociale organisationer, foreninger og enkeltpersoner, samt yde økonomisk
støtte til det frivillige sociale område.
Baggrunden herfor er bl.a. en erkendelsen af:

• At det offentlige ikke kan honorere alle de stigende krav på det sociale område.
• At de frivillige kan ”nå” målgrupper, som det offentlige har vanskeligt ved at ”nå”.
Den frivillige sociale indsats viser sig bl.a. hvor behovet for nære relationer er
det centrale, i forhold til rådgivning på områder, hvor livserfaringer er vigtige og i
kontakten til samfundets udstødte og socialt sårbare grupper.
• At de frivillige ”brænder” for sagen.
• At det frivillige sociale arbejde er med til at aktivere den enkelte borger og give
et medansvar for løsningen af de sociale opgaver.
2. Overordnede principper

• Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for den sociale indsats i
kommunen.
• Brønderslev Kommune skal ikke erstatte kommunens nuværende forpligtigelser
med den frivillige indsats.
• Det frivillige sociale arbejde opfattes således som et supplement til det
kommunale forvaltningstilbud.
• Brønderslev Kommune har det overordnede ansvar for frivilligpolitikken.
3. Overordnet målsætning

Brønderslev Kommune vil styrke den frivillige indsats, såvel økonomisk som
praktisk. Dette skal ske ved et tæt samarbejde med frivillige sociale foreninger,
organisationer og enkeltpersoner. Det er kommunens mål at inddrage disse i at
tage et medansvar i løsningen af de sociale opgaver, således arbejdet med sociale
problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det
offentlige.

Brønderslev Kommune ønsker således at styrke samarbejdet mellem det frivillige
sociale arbejde og det offentlige for:

• At samarbejde med kommunens borgerne i løsningen af sociale problemer.
• At medvirke til at styrke de sociale netværk og hermed forebygge sociale
problemers opståen.
• At skabe en helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde.
• At styrke dialogen mellem det frivillige og offentlige arbejde, så tilbuddene
supplerer hinanden.
4. Målsætning for økonomisk støtte

• Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer
og enkeltpersoner bosat i kommunen.
• Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde,
hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives som udgangspunkt
derfor ikke tilskud til lønninger, transport etc.
• Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper,
eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller
andre socialt vanskeligt stillede.
• Social- og Sundhedsudvalget har kompetencen til at bevilge tilskud, efter
indstilling fra Sundhedsområdet. Frivilligrådet har høringsret omkring
ansøgningerne til § 18
• Der er en årlig ansøgningsfrist d. 15. marts.
5. Konkret gør Brønderslev Kommune

• Støtter det frivillige arbejde med rådgivning, vejledning og koordination.
• Støtter det frivillige arbejde økonomisk.
• Har et Frivilligråd til gensidig information.
• Udlåner lokaler.
6. Frivilligråd

Der nedsættes et Frivilligråd.
Frivilligrådet er med til at styrke samarbejdet ved:
• At være bindeled mellem kommune og det frivillige sociale arbejde.

• At sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde således
tilbuddene supplerer hinanden.
• At skabe en helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde.
• At hjælpe lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner til
samarbejde på baggrund af erkendte behov og ønsker om at indgå i et tættere
samarbejde.
• At sikre at der i forbindelse med samarbejdet indgås aftale om:
• Samarbejdets formål
• Indsatsens indhold og omfang
• Gensidig information
• Opfølgning og evaluering
7. Frivilligrådets sammensætning

Frivilligrådet sammensættes af repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde:
• 1 fra børn–og unge området
• 1 fra voksenområdet
• 1 fra ældreområdet
• 1 fra flygtninge/indvandrerområdet
• 1 fra handicapområdet
Dertil kommer:
• Et medlem af kommunalbestyrelsen
• Leder af Forebyggelsesafdelingen
Alle frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner indkaldes til
stormøde hvert 4. år for at vælge nye repræsentanter. Der vælges ligeledes en
suppleant indenfor hvert område. Valgperioden følger byrådsperioden.
Rådet skal nedsættes senest 1. april i byrådsperiodens første år.
8. Forretningsorden

Frivilligrådet fastsætter selv sin forretningsorden
9. Diæter, kørsel og tabt arbejdsfortjeneste.

Der ydes ikke tilskud til kørsel, diæt og tabt arbejdsfortjeneste til deltagere i Frivilligrådet.

