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FRIVILLIGHEDSPOLITIKKEN – RAMMER OG VILKÅR
Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke,
synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen
på alle niveauer. Politikken skal være et hjælpende redskab for lokale ildsjæle, borgere
og virksomheder, frivillige organisationer og foreninger, kommunale politikere og medarbejdere, når frivilligheden sættes i spil.
Frivillighedspolitikken består af tre elementer:




En række værdiformuleringer, der sætter fokus på arbejdet med og udviklingen af
frivillighedsbegrebet
En hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet
Bilag, der beskriver konkrete rammer og vilkår for frivilligheden

Politikken tager afsæt i den grundlæggende vision, som Kommunalbestyrelsen har
vedtaget for Rudersdal Kommune: Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune.
For at løfte denne vision vil Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets udvikling i et samspil mellem borgere, frivillige, erhverv og kommune. Den forankres med
afsæt i følgende værdier:





Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune
Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes
Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse
Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune

I det følgende er rammer og vilkår nærmere beskrevet. Rammerne og vilkårene er blevet til i et tæt samspil mellem frivillige, fagpersoner fra de kommunale fagområder og
relevante/interesserede borgere.
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PARTNERSKABER MELLEM FORENINGSLIVET OG KOMMUNEN
OM LØSNING AF KONKRETE OPGAVER

Grundlag
I henhold til Folkeoplysningslovens § 8a nr. 3 (den folkeoplysende voksenundervisning)
og § 19 stk. 3 (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af
konkrete opgaver.
I henhold til lovens § 34 nr. 4 skal muligheden for indgåelse af partnerskaber i et samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og kommunens politikområder fremgå af
kommunens folkeoplysningspolitik.
Formål
Formålet er:


At støtte indgåelse af partnerskaber med den folkeoplysende voksenundervisning
og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Rudersdal Kommune.



At støtte sammenhængen mellem Folkeoplysningsloven og øvrige politikområder i
Rudersdal Kommune, således at foreningerne i Rudersdal Kommune kan indgå i
partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.



At fremme en demokratisk forankring i et nyt eller som en del af et eksisterende
initiativ fra en forening eller flere foreninger til partnerskaber med politikområder i
Rudersdal Kommune.

Hvad gives der tilskud til
Folkeoplysningsudvalget kan bevilge tilskud til indgåelse af partnerskaber på tværs af
politikområderne i Rudersdal Kommune. Eksempelvis kan nævnes:
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Kultur, fritid og idræt
Undervisning
Børn
Veje og grønne områder m.v.

Endvidere kan der tages udgangspunkt i vedtagne strategier og politikker, f.eks.:





Idræts- og Motionspolitikken
Sundheds- og Forebyggelsespolitikken
Natur- og Parkpolitikken
Frivillighedspolitikken

Hvordan gives tilskud
Initiativer jfr. ovenfor kan modtage støtte i max. et år med mulighed for forlængelse
efter ansøgning herom til Folkeoplysningsudvalget.
Størrelsen af tilskuddet fastsættes af Folkeoplysningsudvalget. Tilskud kan gives som
hel eller delvis underskudsgaranti.
Det er en betingelse for at opnå tilskud, at der indgås en aftale om partnerskab med
det forvaltningsområde, hvori partnerskabets løsninger skal virke.
Hvem kan søge tilskud
De initiativer, som kan få tilskud fra puljen, skal tage afsæt i et partnerskab med et
konkret politikområde i Rudersdal Kommune og ligge inden for Folkeoplysningslovens
§ 8a, nr. 3, og § 19, stk.3.
Foreninger, der er godkendt i henhold til §§ 3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge tilskud til disse initiativer.
Andre foreninger end de folkeoplysende foreninger samt enkeltpersoner kan søge tilskud til disse initiativer.
Ansøgningsfrister
Ansøgninger vil blive behandlet løbende i Folkeoplysningsudvalgets møder.
Ansøgning om tilskud skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget, inden projektet
igangsættes.
Ansøgninger, der modtages mindre end 3 uger før et Folkeoplysningsudvalgsmøde,
kan først forventes at blive behandlet i et efterfølgende Folkeoplysningsudvalgsmøde.
Hvis ansøgningen giver anledning til uddybende undersøgelser, kan behandlingen af
ansøgningen blive udsat til et senere Folkeoplysningsudvalgsmøde.
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Oversigt over Folkeoplysningsudvalgets mødedatoer findes i Foreningsportalen på
http://booking.rudersdal.dk under Regler og skemaer > Folkeoplysningsudvalget.
Hvordan kan der søges tilskud
Ansøgning med beskrivelse af partnerskabets indhold og økonomi kan indsættes i et
ansøgningsskema, der kan fås ved henvendelse til Kultur.
Ansøgningen fremsendes til:
Rudersdal Kommune
Kultur
Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal)
2840 Holte
 72 68 56 17
kultur@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk
I Foreningsportalen http://booking.rudersdal.dk kan du hente tilskudsregler og ansøgningsskema. Se under Regler og skemaer > Partnerskaber.
Regnskab for tilskud
Senest 3 måneder efter initiativets gennemførelse skal der indsendes en evaluering og
et regnskab for initiativet.
Såfremt der ansøges om forlængelse af et igangværende projekt, skal der indsendes
en del-evaluering sammen med ansøgningen.
Skema til brug for den afsluttende evaluering og regnskab kan fås ved henvendelse til
Kultur jfr. ovenfor, eller det kan findes i Foreningsportalen.
Beløb, der ikke er forbrugt eller ikke er anvendt i henhold til de kriterier, der er fastlagt
af Folkeoplysningsudvalget, skal tilbagebetales.
Andre bestemmelser
Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til tilskud til indgåelse af partnerskaber
om løsning af konkrete opgaver.
Folkeoplysningsudvalget afgør og sætter afgrænsning af de områder, hvortil der kan
gives tilskud.
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Eventuelle uforbrugte midler overføres inden for gældende bestemmelser og disponeres af Folkeoplysningsudvalget.

IKRAFTTRÆDEN
Disse regler, der er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 12. september 2012,
træder i kraft den 1. oktober 2012.
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