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Rebild Kommunes Frivilligpolitik

Formål
Rebild Kommune ønsker at øge samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner for at styrke det aktive
medborgerskab, hvor det giver mening og glæde for den enkelte at hjælpe hinanden og tage ansvar.
Frivilligpolitikken har til formål at give de bedste rammer for det frivillige arbejde på kultur og fritids-,
landdistrikts- samt social og sundhedsområdet, herunder at beskrive grundlaget for og styrke
samarbejdet mellem Rebild Kommune og de frivillige.
Politikken er i sin form holdnings- og værdibaseret. Politikken vil sikres udmøntet og implementeret
gennem to selvstændige strategier for henholdsvis kultur- og fritidsområdet samt social- og
sundhedsområdet.

Vision
Frivilligpolitikken sætter en ramme om det frivillige arbejde, så der skabes mulighed for at yde en frivillig
indsats, der bidrager til livskvalitet, glæde og positiv udvikling for civilsamfund, bruger og den frivillige
selv.
Frivilligpolitikken signalerer en anerkendelse af det frivillige arbejde som et værdifuldt element i
udviklingen af den lokale velfærd i Rebild Kommune.
Frivilligpolitikken beskriver målsætninger til sikring af et tæt og konstruktivt samarbejde mellem de
frivillige og Rebild Kommune.

Definition
Rebild Kommune definerer den frivillige indsats som en samlet betegnelse for de aktiviteter, indsatser og
initiativer som frivillige organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner yder indenfor henholdsvis
kultur- og fritidsområdet samt det sociale og sundhedsmæssige område.

Frivilligt arbejde:
•

Udgør en ramme for aktiviteter og indsatser til glæde og gavn for bruger og frivillig

•

Er baseret på lyst, interesse og engagement

•

Sker i et gensidigt, ulønnet og ligeværdigt forhold mellem bruger og frivillig

•

Er i sin egenart frivillig – både for giver og modtager
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Værdigrundlag
Det frivillige arbejde, herunder samarbejdet mellem de frivillige og Rebild Kommune, tager udgangspunkt
i nedenstående:

De frivillige
•

Har en stor værdi i sig selv

•

De frivillige initiativer respekteres og betragtes som et vigtigt og væsentligt supplement til Rebild
Kommunes indsats

•

Anerkendes og respekteres for det personlige og frivillige engagement

•

Inddrages i de relevante processer, der har samarbejdsfelter mellem de frivillige og Rebild
Kommune

Rebild Kommune
•

Prioriterer samarbejdet med de frivillige højt

•

Betragter de frivillige som ligeværdige medspillere i udviklingen af velfærd i kommunen

•

Sikrer klare målsætninger for det frivillige område og en klar holdning til samarbejdet med de
frivillige

Målsætninger for det frivillige arbejde
•

Rebild Kommune arbejder kontinuert for et samarbejde med de frivillige, som er præget af
gensidig forståelse, tillid, troværdighed, respekt og anerkendelse

•

Kommunikationen mellem det frivillige og kommunen skal baseres på en åben tilgang og en
frugtbar dialog

•

Rebild Kommune understøtter på bedst mulige vis og i størst muligt omfang de frivillige i at yde
en frivillig indsats til glæde og gavn for kommunens borgere

•

Det frivillige arbejde er et supplement eller en selvstændig indsats, ledet af frivillige. Indsatsen
kan ikke erstatte de lovmæssige, kommunale myndighedsopgaver og –forpligtigelser

•

Der skal sikres en klar og tydelig ansvars- og opgavedeling mellem de frivillige og kommunale
tilbud og indsatser på de områder, hvor der er et samarbejde

•

Rebild Kommunes tildelingskriterier for økonomisk støtte er tydelige, forståelige og tilgængelige

•

Rebild Kommune sikrer en let og tilgængelig adgang ind til kommunen for de frivillige, bl.a.
gennem kommunens koordinatorfunktioner generelt

•

I fællesskab skal der skabes synlighed omkring værdien af de frivilliges indsats

Revision
Frivilligpolitikken gælder for perioden 2014 – 2018.
Politikken revideres i sin helhed hvert fjerde år i det 1. år i hver byrådsperiode.
Politikken revideres endvidere i tilfælde af, at der bliver vedtaget lovændringer, der har betydning for
målsætningerne og indholdet i politikken.
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