
Politik for frivilligt 
socialt arbejde
Sammen om det frivillige sociale arbejde 
i Solrød Kommune



I Solrød Kommune er vi privilegerede. Vi har et alsidigt og stærkt frivilligt socialt 
engagement. Vi har ildsjæle, der med stor energi skaber fællesskab, nærvær og sundhed 
rundt om i hele kommunen. 

Vi har stor respekt for den frivillige sociale indsats. Hver dag giver de frivillige deres tid og 
deres ressourcer, fordi de gerne vil gøre en forskel. De er en bærende del af Solrøds DNA. 
Nye initiativer og oplevelser bringes ind i vores kommune takket være de frivillige. 

Politikken for det frivillige sociale arbejde er en invitation til samarbejde med de frivillige 
sociale organisationer, foreninger og initiativer, som bærer en stor del af alt det samlede 
frivillige sociale arbejde. Men det er også en invitation til kultur- og idrætsforeninger, 
boligforeninger og erhvervsliv, som allerede er involveret i eller ønsker at involvere sig i 
aktiviteter med et tydeligt socialt sigte og et konkret forebyggende formål. 

En særlig tak skal lyde til de mange borgere, der har bidraget aktivt til udvikling af 
politikken. Jeres bidrag har været en afgørende del af arbejdet. 

I fællesskab kan vi gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo.

På vegne af Social-, sundheds- og fritidsudvalget
Formand Ivar Haugaard-Hansen

Forord
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Serviceloven § 18
Kommunalbestyrelsen 
skal samarbejde med 
det frivillige sociale 

område.

At det er frivilligt betyder 
at det udføres uden hverken fysisk, retlig eller økonomisk tvang.
at det er ikke-lønnet ud over godtgørelse for omkostninger eller symbolske betalinger.
at det udføres og er til gavn for andre end egen familie eller én selv.

At det er socialt arbejde betyder
at det udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område.
at det er handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget sundhed, velfærd og omsorg.
eller at det er handlinger, der sigter mod at løse velfærdsproblemer.

Det er vanskeligt præcist at afgrænse det sociale område. Derfor er det også vanskeligt at afgrænse, hvornår en 
frivillig indsats har et socialt sigte.

Kilde: Børne- og Socialministeriet

 
Hvad er frivilligt socialt arbejde?
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Vi anser de frivillige sociale indsatser som et bidrag af 
sin helt egen art. Ikke som hverken en erstatning for el-
ler et supplement til de kommunale kerneydelser. By-
rådet anerkender, at det frivillige sociale arbejde kan 
og gør noget helt andet og ganske særligt for vores lo-
kalsamfund. Frivillige byder ind med andre perspektiver 
og en anden gensidighed i nærværet end de professionelle 
ansatte. 

Samtidig er vi opmærksomme på, at der er et grænseom-
råde, hvor de kommunale kerneopgaver og det frivillige 
sociale arbejde kan overlappe eller grænse tæt op ad hin-
anden. Vi anerkender dette og ved, at det kræver vedva-
rende dialog og opmærksomhed, for frivillige skal ikke lø-
se de kommunale kerneopgaver. 

Effek-
ten af 
de 
mange 
forskel-
lige 
indsat-
ser på 
det fri-
villige 
sociale 
områ-
de er 
tydelig: 
Øget 
tryg-
hed, 
sund-
hed og 
vær-
dighed 
til kom-
mu-
nens 
borge-
re. Det 
er 
sundt 
at del-
tage i 

en aktivitet, såvel som det er sundt selv at bidrage som fri-
villig. 

Som kommune ønsker vi at understøtte de frivillige initia-
tiver bedst muligt, og derfor vil vi gerne indgå i tæt samar-
bejde og dialog med foreninger og alle andre aktører på 
det frivillige sociale område. Med denne politik ønsker vi at 
skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats, og vi 
vil arbejde for, at den er synlig i vores kommune til gavn 
for de mange, der har stor glæde af alle de aktiviteter, der 
er på det frivillige sociale område. 

Hvorfor en politik for frivilligt socialt arbejde?

Politikken er en 
invitation til 
samarbejde
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Fælles pejlemærker 
De overordnede målsætninger for samarbejdet om det frivillige sociale arbejde kan ses i sammenhæng med 
især tre af byrådets syv pejlemærker.

Det betyder for det frivillige sociale område, at 
Solrød Kommune skal være et sted, hvor det er nemt for borgere at 
engagere sig i frivillige sociale indsatser, og hvor mulighederne for 
engagement er synlige.  

Det betyder for det frivillige sociale område, at 
Solrød Kommune skal være et sted, hvor allerede eksisterende såvel som nye 
initiativer understøttes på en fleksibel og gennemskuelig måde.  

Det betyder for det frivillige sociale område, at 
Solrød Kommune skal være et sted, hvor det er muligt at gøre sin indflydelse 
gældende, og hvor samarbejde er naturligt og fører til nye og bedre 
løsninger. 
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Respekt og mod er grundlæggende værdier, der skal bære samarbejdet mellem frivillige borgere og 
kommunens medarbejdere. 

Respekt
For at kunne samarbejde og udvikle fælles tiltag er det væ-
sentligt, at vi respekterer hinanden. Respekt for de frivilli-
ges styrker, grænser og forskelligheder. Respekt for de 
kommunalt ansattes faglige viden, roller og ansvar. 

Vi lytter til hinanden. Vi har tillid til hinanden. Vi anerken-
der hinanden.

Mod
Når der inviteres til samarbejde og åbnes for mere inddra-
gelse, kræver det, at vi udviser mod. Mod til at involvere 
flere parter. Mod til at rykke ved rammerne for samarbej-
det. Mod til at turde stille spørgsmål ved den nuværende 
praksis.

Vi finder nye løsninger i fællesskab. Vi har lov til at udfor-
dre hinanden. Vi investerer i samarbejdet.

Værdier for samarbejdet

RESPEKT og MOD
De to værdier hæn-
ger uløseligt sam-

men
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Indsatser, der under-
støtter samarbejdet

1. 

En vigtig forudsætning for succes er, at begge parter i sam-
arbejdet er opmærksomme på, hvordan politikken virker i 
praksis og sikrer opfølgning og en kontinuerlig dialog om 
målsætninger og værdier. Derfor afholdes dialogmøder 
mellem repræsentanter fra hhv. kommunen og de fri-
villige sociale aktører, hvor det er muligt at afstemme for-
ventninger og videreudvikle samarbejdet.  

2. 
Konkret vejledning, støtte og sparring på mange forskelli-
ge niveauer er afgørende for, at det frivillige sociale arbej-
de har de bedste forudsætninger for trivsel og vækst i 
kommunen. Derfor har Solrød kommune en frivilligkon-
sulent, der arbejder med det frivillige sociale område. 
Frivilligkonsulenten faciliterer samarbejde og netværk mel-
lem de frivillige og fungerer som bindeled til afdelinger, in-
stitutioner og fagpersoner i kommunen. Ligeledes er frivil-
ligkoordinatoren orienteret bredt om det frivillige sociale 
arbejde både lokalt og nationalt. Ny viden og information 
videregives i nyhedsbreve og ved temasamlinger, der også 
kan sikre kompetenceudvikling af de frivillige og erfarings-
udveksling mellem dem.
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3. 

De praktiske rammer for de frivillige sociale indsatser som 
fx lokaler og økonomisk tilskud er et meget vigtigt funda-
ment. Derfor vil Solrød Kommune lægge kræfter i, at de 
praktiske rammer for det frivillige sociale arbejde er i 
orden. Det betyder blandt andet:

at der er gratis lokaler, der så vidt muligt er fleksible til 
mange formål og er pæne og i god stand. 
at der kan søges tilskud til arbejdet via § 18.
at der er ansvars- og ulykkesforsikring på de frivillige, 
der er direkte tilknyttet kommunen.
at der er mulighed for at lave samarbejdsaftaler om 
konkrete aktiviteter.
at der årligt uddeles en frivillighedspris, som gives til 
enkeltpersoner, grupper eller foreninger, der har gjort 
en særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde 
i kommunen.

4. 
Flere af kommunens afdelinger og institutioner samarbej-
der allerede med frivillige, og fremadrettet vil flere sand-
synligvis komme til det. Derfor vil Solrød Kommune sik-
re, at relevante medarbejdere har kompetencerne til at 
indgå i et godt og respektfuldt samarbejde med de fri-
villige på kommunens arbejdspladser. 

5. 
Det frivillige sociale arbejde med alle dets muligheder skal 
være synlige for borgere i kommunen. Både for de borge-
re, der gerne vil benytte tilbuddene og for dem, som ger-
ne vil engagere sig som frivillige. Derfor arbejdes der må-
lrettet med synlighed af og kendskab til det frivillige so-
ciale arbejde. Det betyder blandt andet, at det skal være 
muligt at finde information på kommunens hjemmeside 
samt i Aktivitets- og Frivilligcenteret og i Solrød Bibliotek 
og Kulturhus. Det betyder også, at kommunens medarbej-
dere skal kende til tilbud, der er relevante for de borgere, 
de er i berøring med.

Solrød Kommune øn-
sker at understøtte de 

frivillige initiativer 
bedst muligt.
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Godkendt af byrådet 25. marts 2019.
Politikken forventes revideret hvert 5. år.

Aktivitets- og Frivilligcenter
Solrød Kommune
Solrød Center 85
2680 Solrød Strand
www.solrod.dk


