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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 med-

arbejdere, 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 bo-

kommune. 

 

For at løfte denne vision vil Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets ud-

vikling 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 ble-

vet til i et tæt samspil mellem frivillige, fagpersoner fra de kommunale fagområder og 

relevante/interesserede borgere. 
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START- OG UDVIKLINGSPULJEN 

 

 

Formål 

 

Formålet med Start- og udviklingspuljen er:  

 

 At sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i frie fol-

keoplysende initiativer i Rudersdal Kommune. 

 At sikre rammerne for sammenhæng og samspil for børn, unge og voksne i folke-

oplysende foreninger og selvorganiserede grupper, således at borgerne kan etab-

lere og tage del i frie folkeoplysende initiativer i Rudersdal Kommune.   

 At sikre en demokratisk forankring i et nyt eller som en del af et eksisterende initia-

tiv. 

 At sikre eller muliggøre en demokratisk forankring i et nyt initiativ eller som en del 

af et eksisterende initiativ. 

 

Hvad gives der tilskud til 

 

Foreningens virksomhed skal bygge på demokrati, grundlæggende friheds- og menne-

skerettigheder, fællesskab og den enkelte initiativtagers idegrundlag. Der kan ikke ydes 

tilskud til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger. 

 

Folkeoplysningsudvalget giver tilskud fra denne pulje til nye initiativer, der understøtter 

og fremmer: 

 

 Udviklingsarbejde 

 Enkeltstående projekter 

 Amatørkulturelle aktiviteter 

 Folkeoplysende tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud 

 Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål 

 Virksomhed af tværgående karakter 

 Selvorganiserede gruppers aktiviteter 

 

Eksempler på temaer for ansøgninger, der er imødekommet af Folkeoplysningsudval-

get: 

 

 Start af forening 

 Kidskoordinator (ændring af foreningens kultur/struktur) 

 Ung Tennis (ny aktivitet i eksisterende forening) 

 Medlemshvervning (event) 
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Hvordan gives tilskud 

 

Initiativer jfr. ovenfor kan modtage støtte fra puljen i et år med mulighed for forlængelse 

efter ansøgning herom til Folkeoplysningsudvalget. Der kan herudover gives støtte til 

projekter af max. 2 års varighed. 

 

Størrelsen af tilskud fra puljen er ikke betinget af egenbetaling og / eller egen finansie-

ring. Tilskud kan gives som hel eller delvis underskudsgaranti. 

 

Hvem kan søge tilskud 

 

De initiativer, som får tilskud fra puljen, skal som udgangspunkt ligge inden for Folke-

oplysningslovens overordnede formål. 

 

Foreninger, der er godkendt i henhold til §§3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge til-

skud til disse initiativer. Der kan dog dispenseres fra foreningskravet. 

 

Foreninger, der er godkendt i henhold til §§3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge til-

skud til disse initiativer. Endvidere kan selvorganiserede grupper ansøge om tilskud til 

aktiviteter. Der kan i disse tilfælde dispenseres fra foreningskravet. 

 

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke modtage tilskud.  

 

Lokalt baseret, internationalt arbejde, herunder venskabsbysamarbejde med kommu-

nens venskabsbyer, vil kunne støttes under puljen. 

 

Ansøgningsfrister 

 

Foreningen skal i forbindelse med ansøgning om tilskud ved sin underskrift tilkendegi-

ve, at foreningens aktiviteter ikke modarbejder eller underminerer demokrati eller 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 

 

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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Ved modtagelse af tilskud til en selvorganiseret gruppe sikres denne adgang til kom-

munale lokaler i projektperioden på lige fod med foreninger, jf. gældende ”Regler for 

udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg”. 

 

Hvordan kan der søges tilskud 

 

Ansøgning med beskrivelse af initiativets formål, indhold, forventet deltagerantal og 

økonomi kan indsættes i et ansøgningsskema, der – sammen med tilskudsreglerne – 

kan findes på kommunens hjemmeside på https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger 

under ”Tilskud du kan søge til projekter, arrangementer og lignende” > ”Start- og udvik-

lingspuljen”. 

 

Det vil i 2018 blive muligt at ansøge digitalt via kommunens hjemmeside. Foreningerne 

vil blive orienteret om de digitale ansøgningsskemaer, i takt med at de bliver tilgænge-

lige på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 

 

Hvis der er brug for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan I kontakte Kulturse-

kretariatet på telefon nr. 72 68 56 17. 

 

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 findes på kommunens 

hjemmeside på https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger under ”Tilskud du kan sø-

ge til projekter, arrangementer og lignende” > ”Start- og udviklingspuljen”. 

 

Beløb, der ikke er forbrugt eller ikke er anvendt i henhold til de kriterier, der er fastlagt 

af Folkeoplysningsudvalget, skal tilbagebetales. 

 

Andre bestemmelser 

 

Folkeoplysningsudvalget afgør og sætter afgrænsning af de områder, hvortil der kan 

gives tilskud. 

 

Puljens størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Fol-

keoplysningsudvalget kan hvert år reservere dele af puljen til særlige formål / temaer. 

 

Eventuelle uforbrugte puljemidler overføres inden for gældende bestemmelser og di-

sponeres af Folkeoplysningsudvalget.  

https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger
https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger
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Kultursekretariatet fører tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud, overholder fol-

keoplysningsloven og disse regler. Tilsynet kan bl.a. ske ved stikprøvekontrol af til-

skuds- og regnskabsmateriale. 

 

Kommunalbestyrelsen offentliggør en oversigt over de tilskudsregnskaber, som for-

eningen aflægger. Der offentliggøres endvidere en fortegnelse over foreninger, der har 

fået afslag på ansøgning om tilskud. 
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HER OG NU-PULJEN TIL NYE MINDRE TILTAG 

 

 

Formål 

 

Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal Kommune reserverer/dedikerer en del af Start- og 

udviklingspuljen til en "Her og nu-pulje". Folkeoplysningsudvalget har givet Kulturområ-

det kompetence til at vurdere og behandle ansøgninger fra ansøgere, der søger om 

tilskud fra denne pulje. 

 

Formålet med Her og nu-puljen er at give mulighed for, at børn, unge og voksne kan 

etablere og/eller gennemføre nye initiativer. Projektet skal have udgangspunkt i for-

eningsaktiviteter. Herudover er formålet at skabe mulighed for med kort varsel at gen-

nemføre nye mindre initiativer/projekter inden for den enkelte forening. 

 

Hvad gives der tilskud til 

 

Der gives tilskud til initiativer, der understøtter og fremmer: 

 

 Enkelte konkrete initiativer inden for foreningens egen virksomhed 

 Samarbejdsprojekter på tværs af flere foreninger 

 

Eksempler på initiativer, der vil kunne modtage støtte: 

 

 Nye initiativer der medvirker til samvær mellem medlemmer og/eller ledere/trænere 

i foreningen 

 Etablering af nye mindre aktiviteter i foreningen (Mikrobe-spejd i DDS Næ-

rumspejd) 

 

Hvordan gives tilskud 

 

Initiativer jfr. ovenfor kan modtage støtte fra Her og nu-puljen en gang. Tilskuddet kan 

ikke overstige 5.000 kr. og er ikke betinget af egenbetaling og / eller egenfinansiering.  

 

En initiativtager kan kun få tilskud til sit projekt én gang, hvis projektet har uændret 

indhold.  

 

Ønsker initiativtager, at initiativet følges op, kan der ansøges om dette via Start- og 

udviklingspuljen, såfremt der er tale om væsentlige ændringer i initiativets form. 

 

Hvem kan søge tilskud 

 

De initiativer, som får tilskud fra Her og nu-puljen, skal som udgangspunkt ligge inden 

for Folkeoplysningslovens overordnede formål. 
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Ansøgningsfrister 

 

Ansøgninger vil blive behandlet løbende af Kultur. 

 

Ansøgning om tilskud kan indsendes i perioden 1. februar - 31. december. 

 

Ansøgning om støtte skal indsendes til Kultur, inden initiativet igangsættes. 

 

Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning inden for 5 arbejdsdage efter modta-

gelsen af ansøgningen. 

 

Hvordan kan der søges tilskud 

 

Ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside på 

https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger under ”Tilskud du kan søge til projekter, 

arrangementer og lignende” > ”Her og nu-puljen – en del af Start- og udviklingspuljen”. 

 

Det vil i 2018 blive muligt at ansøge digitalt via kommunens hjemmeside. Foreningerne 

vil blive orienteret om de digitale ansøgningsskemaer, i takt med at de bliver tilgænge-

lige på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 

 

Hvis der er brug for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan I kontakte Kulturse-

kretariatet på telefon nr. 72 68 56 17. 

 

Regnskab for tilskud 

 

Senest 4 uger efter initiativets gennemførelse skal der indsendes en kort evaluering og 

et regnskab for initiativet. Skema til brug for den afsluttende evaluering og regnskab 

kan findes på kommunens hjemmeside på https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger 

under ”Tilskud du kan søge til projekter, arrangementer og lignende” > ”Her og nu-

puljen – en del af Start- og udviklingspuljen”. 

 

Beløb, der ikke er forbrugt eller ikke er anvendt i henhold til disse retningslinjer, skal 

tilbagebetales. 

 

Andre bestemmelser 

 

Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år et beløb til Her og nu-puljen. 

 

Se i øvrigt ”Andre bestemmelser” under Start- og udviklingspuljen. 

 

Kultur er sekretariatet for Folkeoplysningsudvalget. Udvalget har delegeret kompeten-

cen til behandling af ansøgninger til denne pulje til Kultur. Folkeoplysningsudvalget 

bliver efterfølgende orienteret om behandlede ansøgninger til puljen. 

https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger
https://www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger
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IKRAFTTRÆDEN 

 

Disse regler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2017 og har virk-

ning fra 1. januar 2018. 
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