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frivillige indsats

Politikken blev godkendt i sammenlægningsudvalget den 13. december 2006 og trådte
i kraft 1. januar 2007. Politikken blev revideret medio 2008 og den reviderede version
er godkendt

Esbjerg Kommune anser det frivillige sociale arbejde for et værdifuldt supplement til
den offentlige indsats på det sociale område. Esbjerg Kommune mener, at det frivillige
arbejde kan medvirke til at højne kvaliteten i det sociale arbejde.
Frivillighedspolitikken er en politisk tilkendegivelse af, at Esbjerg Kommune ønsker en
fortsat og udbygget dialog mellem de frivillige og Esbjerg Kommune.
Frivillighedspolitikken er udarbejdet i fællesskab med de frivillige sociale
organisationer i Esbjerg Kommune.
Politikken tager udgangspunkt i den ministerielle vejledning vedr. kommunernes
samspil med frivillige organisationer og foreninger.
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1. Vision
•
•
•
•
•
•

Det frivillige sociale arbejde og nærdemokratiet blomstrer i hele den nye
storkommune
Der sikres optimale betingelser for det frivillige sociale arbejde
Det frivillige sociale arbejde er til gavn for alle, der har brug for det
Det frivillige sociale arbejde er synligt i hele Esbjerg Kommune
De frivillige sociale foreninger kender hinanden og løser opgaver i samarbejde
Esbjerg Kommune opnår synergieffekt mellem de frivilliges indsats og kommunens
indsats

2. Principper og værdier
•

Principper for samarbejdet
De frivillige foreninger, organisationer og kommunen har et gensidigt forpligtende
samarbejde. Dette betyder, at der sker en gensidig information og aktiv brug af
hinandens tilbud og indsatser.
Kommunen og de frivillige er opmærksomme på hinandens styrker og muligheder og
anvender disse i arbejdet.
Formålet med kommunens og de frivilliges samarbejde er at udføre den bedst mulige
indsats på det sociale område gennem dialog og udveksling af erfaringer og
informationer. Ved et gensidigt samarbejde opnås synergieffekt, hvilket betyder, at
kommunens og de frivilliges ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for borgerne.
Kommunen og de frivillige udvikler tilbud i fællesskab til gavn for borgerne i Esbjerg.
Dette kan f.eks. være partnerskaber og samarbejdsaftaler.

•

Værdier i samarbejdet
Esbjerg Kommune og de frivillige foreninger samarbejder ud fra følgende værdier:
●
●
●
●

Gensidig respekt
Gensidig forståelse og tolerance
Åbenhed
Hjælpsomhed

Esbjerg Kommune har ansvaret for kommunens overordnede sociale indsats.
Det er kommunens ansvar at udføre myndighedsopgaver, hvilket betyder, at kommunen
ikke kan erstatte sociale forpligtigelser med en frivillig indsats.
Kommunen kan aldrig pålægge de frivillige at udføre en social opgave.
De frivilliges opgave er at forebygge, vejlede og yde støtte samt udvikle nye tiltag og
initiativer med henblik på, at der løbende sker fornyelse og forbedringer af den frivillige
indsats.
De frivillige udfører ikke behandlingsopgaver eller andre opgaver, som kommunen eller
sundhedsvæsenet er lovmæssigt forpligtet til at udføre.

3. Kriterier for tildeling af § 18-midler i Esbjerg Kommune
- Hvad er § 18-midler?
Kommunen skal ifølge Lov om social service § 18 hvert år afsætte et beløb til det lokale
frivillige sociale arbejde. Dette beløb kaldes § 18-midler.
Kommunen støtter som udgangspunkt det frivillige sociale arbejde med minimum det beløb,
som kommunen modtager i bloktilskud.
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Hvis der er midler tilovers ved årets udgang, overføres disse midler som udgangspunkt til
støtte til det frivillige sociale arbejde året efter.
- Hvem kan søge?
Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere,
herunder pårørende, i Esbjerg Kommune.
- Hvad kan man søge til?
Der kan søges til aktiviteter, hvor der er en frivillig social indsats til gavn for nedenstående
grupper i Esbjerg Kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•

Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
Misbrugere – både nuværende og tidligere
Kronisk syge, handicappede og sindslidende
Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte
Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
Flygtninge og indvandrere
Mennesker i krise
Ældre (administreres af Sundhed & Omsorg. Der er vedtaget særlige tildelingskriterier
for tilskud til ældre- og pensionistforeninger).

Ud over aktiviteter kan der søges til drift, dvs. husleje, tlf., kørsel m.m.
Støtten kan endvidere ydes til aflønning af personer, som koordinerer og organiserer det
frivillige arbejde.
- Overordnede kriterier
Borger & Sundhedsudvalget beslutter efter indstilling fra forvaltningen, om der skal ydes
økonomisk støtte til ansøgere i henhold til § 18.
Beslutningen sker på baggrund af en skriftlig ansøgning, der som minimum skal indeholde de
oplysninger, der efterspørges på kommunens ansøgningsskema.
Støtten tildeles for ét år ad gangen.
Der gives ikke støtte til enkeltpersoner.
Der gives ikke støtte til foreninger, der har en ”større” formue. Det vurderes i det enkelte
tilfælde, hvad der må anses for nødvendigt til almindelig drift.
Ansøgere bør ikke udelukkende basere deres økonomi på tilskud fra § 18-midlerne. Det
forventes, at ansøgere også søger støtte fra andre end Esbjerg Kommune.
Afslag gives skriftligt og indeholder en begrundelse – også for delvis imødekommelse af det
ansøgte beløb.
Esbjerg Kommunes afgørelser vedr. tildeling af § 18-støtte kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
- Puljen til ekstraordinære eller nye aktiviteter
Af § 18-midlerne afsættes hvert år en pulje beregnet på nye eller ekstraordinære aktiviteter.
- Hvornår kan man søge?
Der kan søges én gang årligt. Ansøgningsfristen er normalt i oktober forud for det år, man
tildeles støtten. Puljen til nye eller ekstraordinære aktiviteter kan søges løbende.
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- Hvornår og hvordan annonceres?
Kommunen annoncerer § 18-midlerne i samarbejde med Vindrosen. Der annonceres på
kommunens hjemmeside og i ugeaviser.
- Tilbagemelding - regnskab og evaluering
Ansøgere, som har modtaget støtte fra § 18-midlerne, skal hvert år indsende regnskab,
underskrevet af bestyrelsen, samt et evalueringsskema.
Ved tildeling af tilskud på i alt 5.000 kr. og derunder skal modtagerne ikke indsende regnskab
og evaluering, men blot indsende bekræftelse på, at støtten er brugt det til det formål, man
ansøgte til.
Ved tilskud på 100.000 kr. og derover skal regnskabet påtegnes af registreret/statsautoriseret
revisor.
Evalueringsskema udsendes sammen med evt. tilsagn om støtte. Begge dele kan også ses på
kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til kommunens kontaktpersoner.
- Konsekvenser ved manglende tilbagemelding
Hvis en støttemodtager ikke kan sandsynliggøre, at støtten er brugt til det bevilgede formål,
kan kommunen kræve at få de tildelte midler tilbage.
- Kontaktpersoner
Kommunen har udpeget medarbejdere, som kan besvare spørgsmål vedr. § 18 og vejlede i
forbindelse med ansøgninger:
Social & Arbejdsmarked Sekretariat, tlf. 76 16 16 16
Sundhed & Omsorg Staben, tlf. 76 16 16 16 (vedr. tilskud til ældre- og pensionistforeninger).
Yderligere oplysninger vedr. kontaktpersoner, ansøgningsskemaer m.m. kan ses på Esbjerg
Kommunes hjemmeside www.esbjergkommune.dk//Borger//Samfund-BorgerBeredskab//Frivilligt socialt arbejde.

4. Handleplan for 2009 og 2010
Handleplanen revideres hvert andet år med henblik på at videreføre en tæt dialog mellem
kommunen og de frivillige.
Satellitter af Vindrosen i Ribe og Bramming
Vindrosens Satellit i Ribe blev indviet i oktober 2008. Der arbejdes videre med at etablere
en satellit i Bramming i 2009.
Fællesmøde
Borger & Sundhedsudvalget indbyder én gang årligt til fællesmøde med de frivillige sociale
foreninger. Temaet for fællesmødet aftales i et samarbejde med foreningerne og Vindrosen
og tager afsæt i de aktuelle behov.
Gennemsigtighed i tilskudsfordelingen
Hvert år offentliggør Esbjerg Kommune på sin hjemmeside en liste over hvilke beløb de
enkelte foreninger modtager.
Markering af Esbjerg Kommunes anerkendelse af den frivillige indsats
Hvert år markeres Esbjerg Kommunes anerkendelse af den frivillige indsats med en fest,
prisuddeling eller lignende.
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