
Frivillighedspolitik - for det frivillige sociale område 
(Lov om social service § 18)

Vision for området
Det frivillige sociale arbejde i Gribskov Kommune er et vigtigt supplement til den 
kommunale indsats – til glæde og gavn for borgerne. Det folkelige og demokratiske 
engagement i det frivillige sociale arbejde er en social kapital, der styrker 
sammenhængskraften i kommunen og lokalsamfundene.
Byrådet ønsker at styrke dialogen og samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger, 
grupper, enkeltpersoner mv.1 og kommunen med henblik på udvikling og nytænkning i og 
imellem sektorerne. Den kommunale støtte til det frivillige sociale arbejde skal bidrage til 
dette. 

Frivillighedspolitikken har til formål at skabe gode rammer for dialog og samarbejde på 
tværs af de frivillige sociale aktører og Gribskov Kommune.

Værdier
Frivilligt socialt arbejde forstås her som en aktivitet eller indsats, der sigter på at give 
enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg - eller som sigter på at bidrage til 
nye løsninger af velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område. 

Gribskov Kommune prioriterer samarbejde med de frivillige sociale aktører, da man i et 
samspil kan skabe bedre og mere mangfoldige tilbud til borgerne. Den frivillige sociale 
indsats vurderes dels at rumme et væsentligt forebyggende potentiale ved sit sociale 
perspektiv dels at tilbyde hjælp til borgere, der ønsker eller har brug for et alternativt tilbud 
til de formelle sociale og sundhedsmæssige systemer. Den frivillige sociale indsats 
supplerer og komplementerer således Gribskov Kommunes velfærdsydelser, men erstatter 
ikke disse.  

Samarbejdet skal ske i gensidig tillid og åbenhed med accept af og forståelse for 
hinandens opgaver, roller og rationaler. Der skal være respekt for det frivillige arbejdes 
særlige karakter herunder, at frivilligt arbejde lever af lyst og dør af pligt. 

Det har ikke konsekvenser for tilskudsmulighederne, hvis frivillige sociale aktører vælger at 
stå udenfor et formaliseret samarbejde med kommunen. 

I Gribskov Kommune tillægger man frivilligcentre stor værdi for udviklingen af det frivillige 
sociale engagement. Et frivilligcenter er en uafhængig forening med egen bestyrelse og 
med selvstændig økonomi på linie med andre foreninger. Opgaverne er blandt andet at 
yde foreningsservice, hjælp til igangsættelse af selvhjælpsgrupper, formidling af frivilligt 
arbejde, sparring og hjælp til at søge tilskud, støtte til netværksdannelse mv. til foreninger, 
grupper og enkeltpersoner samt at støtte opstart af nye initiativer. 

Frivillighedspolitikken sætter ikke rammer for hvem, der kan være frivillig eller hvem, der 
kan være modtager af det frivillige sociale arbejde2. Ligesom politikken heller ikke sætter 
rammer for hvilken type foreninger, der kan være medlem af frivilligcentrene og modtage 
service der. 

1 I frivillighedspolitikken vil ”frivillige sociale aktører” fremover anvendes som samlet betegnelse for denne gruppe. 
2 Frivillige, der beskæftiger sig med børn og unge under 15 år, skal fremvise en ren børneattest jf. Lov om indhentelse 

af børneattest i forbindelse med ansættelse mv. (lov nr. 520 af 21/06/2005).



Strategi

Dialog:

• Møder mellem Social- og Sundhedsudvalget, Frivilligt Forum3 samt øvrige frivillige 
sociale aktører i Gribskov Kommune:

◦ Der afholdes et dialogmøde i foråret. Mødet annonceres på www.gribskov.dk, i 
lokale medier og via frivilligcentrenes samt Frivilligt Forums informationskanaler. 
Annonceringen sker i god tid og med opfordring til, at deltagerne indsender 
forslag til dagsordenen. Mødet foregår i en åben og uformel atmosfære. Indhold 
kan fx. være: oversigt over fordeling af og kriterier for tildeling af § 18-midler, 
evaluering af samarbejdet, gensidig information, ide- og erfaringsudveksling mv. 

◦ Der afholdes et årligt temamøde i efteråret. Temaet kan besluttes på forårets 
dialogmøde. Til temamødet er der mulighed for at invitere en bredere kreds af 
interessenter fx. relevante kommunale medarbejdere, politikere, repræsentanter 
for frivillige foreninger i andre kommuner, oplægsholdere e.a. 

• Udpegning af en kommunal kontaktperson til det frivillige sociale arbejde:

◦ En embedsmand udpeges som kontaktperson. Kontaktpersonen understøtter 
frivillige sociale aktørers indgang til kommunen og er samtidig kommunens 
repræsentant i frivilligcentrenes bestyrelser.

◦ Det er hensigtsmæssigt, at en kommunal medarbejder fra relevante 
fagområder udpeges som faglig kontaktperson for at lette de frivillige  sociale 
foreningers kontakt til de kommunale afdelinger og for at fremme muligheder 
for samarbejde. 

Støtte til det frivillige sociale arbejde

Den økonomiske støtte til den frivillige sociale indsats udmøntes i fire puljer:

• En pulje til iværksættelse af nye lokale aktiviteter - herunder engangsaktiviteter, der 
kan søges hele året (SEL § 18, stk. 2). 

• En pulje til drift af eksisterende lokale aktiviteter, der kan søges én gang årligt (SEL 
§ 18, stk. 2). 

• En pulje til sociale-, sundhedsmæssige og humanitære aktiviteter, der ikke 
umiddelbart kan rummes i pulje 2. Puljen kan søges én gang årligt (SEL § 18, stk. 
2) 

• En fælleskommunal pulje til aktiviteter på tværs af regionen, der kan søges én gang 
årligt (SEL § 18, stk. 2).  

Kommunen yder tilskud til en del af driften af frivilligcentrene efter SEL § 18. Den 
kommunale støtte til frivilligcentrene ydes med henblik på at understøtte det frivillige 
sociale arbejdes uafhængighed og selvstændighed. 
3 Frivilligt Forum er en paraplyorganisation for frivillige sociale aktører i Gribskov kommune.



Samarbejde
Konkrete samarbejder mellem frivillige sociale aktører og Gribskov Kommune kan 
udformes på forskellige måder og have forskellig karakter. 
Samarbejdet kan være af mere eller mindre formel og konkret karakter. Eksempelvis kan 
et samarbejde spænde fra en jævnlig uformel dialog og vidensudveksling til konkrete 
samarbejdsaftaler og partnerskaber mellem kommunen og frivillige sociale aktører. 
Samarbejdet kan for eksempel udspringe af et fælles fokusområde, en fælles 
problemstilling eller en specifik målgruppe, som både de frivillige foreninger og kommunen 
ser behov for at styrke indsatsen overfor.

Dialog og samarbejde mellem Gribskov Kommune og de frivillige sociale aktører kan bl.a. 
ske ved:

• Information og formidling af viden om den frivillige sociale indsats i kommunen. 
Opdatering af Den Sociale Vejviser på www.gribskov.dk, informationsmateriale i 
velkomstpakke til nye borgere samt information til nye pensionister, 
kontanthjælpsmodtagere og andre borgere på overførselsindkomst om de 
muligheder, der er for at gøre en frivillig indsats eller for at få støtte via det frivillige 
sociale arbejde. 

• Afholdelse af fælles temadage, møder og lignende. 

• Høring i forhold til tiltag med relevans for det frivillige sociale område.

• Samarbejde mellem kommunen og frivillige sociale aktører – for eksempel i form af 
partnerskabsaftaler4, fælles projekter, ad hoc aftaler og møder mellem kommunale 
medarbejdere og frivillige foreninger. Samarbejde mellem kommunen og frivillige 
sociale aktører kan opstå i direkte kontakt, gennem Frivilligt Forum eller 
frivilligcentrene. 

Konkrete eksempler på samarbejdsrelationer og projekter kan præsenteres på 
hjemmesiden www.gribskov.dk.

Revision af frivillighedspolitikken

Gribskov Kommunes frivillighedspolitik revideres hvert 4. år i et samarbejde mellem de 
frivillige sociale aktører og Gribskov Kommune.

4 Ved indgåelse af partnerskaber aftales rollefordeling og ansvarsområder, kompensation for udgifter ved 
udførelse af det frivillige arbejde, aftale om evt uddannelse mv. 

http://www.gribskov.dk/

