Frivillighedspolitik
- sammen skaber vi et levende sted

Indledning
Helsingør Kommune er et levende sted. Det er vi i kraft af vores historie, vores landskab med de langstrakte
kyster, de store skove, det åbne land og ikke mindst i kraft af bysamfundene og de mennesker, der bor og
lever deres liv her. Her er masser af plads at boltre sig på – og vi gør det!
Fra de foreningsstærke byer som Hornbæk og Espergærde, over Tikøbs landsbyfællesskab, til den
netværksbaserede frivillighed i Helsingør, spirer det med idéer og aktiviteter, der gør vores kommune til et
attraktivt sted for besøgende og for borgerne selv.
Langt de fleste idéer udspringer fra de folk, der bor her og den brede palet af aktiviteter drives af aktive
borgere, frivillige og foreninger, der med en engageret indsats skaber mangfoldige tilbud til borgere i alle
aldersgrupper.
De frivillige er her, der og allevegne. Vi ser dem som trænere i idrætshallerne, spejderledere i naturen,
besøgsvenner på plejehjemmene, rundvisere på museerne, forældre i skolebestyrelserne, flygtningevenner
medhjælpere ved store begivenheder eller som engagerede beboere i boligområderne.
Samtidigt skyder nye typer af frivilligt indsatser, frivillige foreninger og netværk op og skaber grobund for
nye fællesskaber mellem det civile samfund, det offentlige og det lokale erhvervsliv. Det både inspirerer og
udfordrer de kommunale rammer og samarbejdsformer med den frivillige verden.

Formål
Byrådet ønsker med denne politik, at vi i Helsingør Kommune i stadig højere grad kan engagere borgerne,
når vi skal finde løsninger på lokale udfordringer. Vi ønsker at skabe gode rammer for samskabelse på tværs
af borgere, kommunen og erhvervslivet.
Frivillighedspolitikken skal understøtte, at flere borgere bliver aktive i foreningslivet, etablerer nye
fællesskaber eller får lyst til at engagere sig i lokalsamfundet på anden vis. Det er Byrådets intention, at der
i Helsingør Kommune skal være god grobund for borgerdrevne initiativer. Initiativer, der udspringer af
borgernes engagement og motivation, er nødvendige for at sikre levende byer og landsbymiljøer i Helsingør
Kommune.
Politikken retter sig derfor mod to overordnede temaer:



Hvordan skabes der gode vilkår, som gør det nemt at være aktiv i lokalsamfundet?
Hvordan dyrkes og styrkes samspillet mellem kommunen og de frivillige.

Hvordan skabes der gode vilkår, som gør det nemt at være aktiv i
lokalsamfundet?
Frivillighedspolitikken går på tværs af de folkeoplysende, sociale og kulturelle foreninger og omhandler
initiativer både i foreningslivet og i løsere organiserede netværk.
Den frivillige indsats er drevet af interesse og kærlighed for et særligt område, af lysten til at arbejde for en
sag, der giver mening, af lysten til at arbejde sammen med andre og for nogle andre og måske af lysten til
at skabe forandringer i verden.
Uanset, hvad der er motivet, så skal borgere, der i dag yder – eller ønsker at yde– en frivillig indsats opleve,
at kommunen ser det som en vigtig opgave, at medvirke til at skabe gode rammer og muligheder for den
frivillige indsats.

At skabe gode vilkår for frivillige indsatser kan styrkes gennem følgende fokusområder:

 Smidig administration fastholder lysten til at yde en frivillig indsats
o
o
o

Foreninger og borgere skal opleve gennemskuelig adgang til lokaler og faciliteter
Tydelig og enkel information om muligheder og vilkår for tilskud og støtte skal fremmes
Opnå faglig rådgivning, hvor det gør gavn og giver mening for de frivillige.

 Synlighed og anerkendelse motiverer og inspirerer
o
o
o

Den gode historie om frivillige indsatsers betydning og resultater skal fortælles
Den frivillige indsats skal påskønnes og anerkendes
Information om frivillige aktiviteter og aktører skal synliggøres.

Hvordan dyrkes og styrkes samspillet mellem kommune og de frivillige
De mennesker, der yder en frivillig indsats, kommer fra alle samfundslag og har derfor forskellige sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde. Det er vigtig viden i de situationer og på de fagområder,
hvor den frivillige indsats møder den kommunale opgaveløsning.
De frivillige og fagprofessionelle er ikke hinandens modsætninger. En forskellig tilgang kan styrke samspillet
og give mulighed for, at den frivillige indsats og kommunale opgaveløsning kan supplere hinanden.
I Helsingør Kommune vil vi også gerne dyrke nye fællesskaber gennem en åben og eksperimenterende
tilgang til samspillet med foreninger og borgere.
En øget frivillighed i lokalsamfundet er som udgangspunkt båret af foreninger og andre frivilliges initiativ
samt kommunale fagområders muligheder for at understøtte initiativerne. Derfor kan eksisterende som
nye samspil dyrkes og styrkes gennem følgende fokusområder:

 Kendskab og dialog giver bedre samspil.

o
o
o

Sikre løbende dialog og idéudveksling med foreninger, frivillige netværk og aktive borgere
Øge kommunalt ansattes kendskab til de frivilliges styrker og udfordringer
Sikre en åben dialog mellem Byrådet og frivillige i Helsingør Kommune – blandt andet igennem
de formelle fora.

 Inddragelse af frivillige udvikler kommunen som ét stort fælleskab
o
o
o

Kombinere frivillige og fagpersoners ressourcer og kompetencer bedst muligt
Have fokus på nye løsninger i samspillet mellem kommune og den frivillige indsats
Understøtte store og små fællesskaber, der inkluderer nye målgrupper

Frivillighedspolitikken er et ben af Medborgerpolitikken og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige
politikker, hvor samspil med frivillige indgår som et fokusområde. Det er således individuelt, hvorledes
kommunens forskellige fagområder vil udmønte frivilligpolitikkens formål.
Bidrag og idéer fra Frivillighedskonferencen og den efterfølgende workshop er samlet op som
opmærksomhedspunkter i et særligt udarbejdet inspirationskatalog.

