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Hvad kan vi gøre sammen, spørger en deltager på dialogmødet om
input til frivilligstrategien…
og det er det Aalborg Kommunes Frivilligstrategi handler om!
Der er i Aalborg Kommune en stor mangfoldighed af frivillighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet, fritidsområdet,
med socialt udsatte, med de grønne områder, beredskab og meget mere. I den
store mangfoldighed findes mange ligheder, men også store forskelle. Det er her,
der er dynamik og det er her, der både skal være lige vilkår og plads til forskellighed.
De frivillige og de ansattes værdier og roller skal spille sammen, og de fælles interesser skal varetages. Aalborg Kommune anerkender og respekterer de frivilliges
indsats. Sammen opnår vi bedre resultater for den enkelte og for Aalborg Kommune.
Frivillighed er en direkte vej til gode oplevelser, til at dyrke sine interesser og til at
gøre en indsats for andre. Frivillighed er også en måde, hvorpå man som borger har
direkte indflydelse på udvikling af det lokalområde og det samfund, vi bor i.
Frivilligstrategiens vigtigste præmis er at gå på tværs af hele Aalborg Kommune
og alle samarbejdspartnere. Når vi taler om frivillighed i denne frivilligstrategi for
Aalborg Kommune, mener vi at en frivillig er en person, som yder en aktiv indsats,
der er:
•
•
•
•

ulønnet, dog med mulighed for kompensation for udgifter (kørsel, telefon og
lign.)
utvungen, dvs. uden der er sanktioner forbundet med at stoppe (som fx aktivering)
foregår i en organisatorisk sammenhæng, fx en forening – men det kan også
være i det offentlige eller i en privat virksomhed
gavner andre end en selv og nærmeste familie, dvs. frivilligt arbejde omfatter
ikke spontan og uformel hjælp til naboer, pårørende og lignende.

Aalborg Kommune vil med denne frivilligstrategi formulere en overordnet aftale,
som ramme for lokale og mere konkrete aftaler og kommunale politikker på området.
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Åbenhed

Aalborg Kommune ønsker åbenhed, synlighed, gennemsigtighed og let adgang. Disse værdier skal kendetegne samarbejdet mellem de frivillige og Aalborg Kommune.
Det gode samarbejde forudsætter en åben og ligeværdig dialog, hvor gensidig
respekt og vilje til involvering er en selvfølge. Det vil vi gøre i Aalborg Kommune ved at fastholde og styrke vores interne samarbejde om frivillighed og
særligt ved fortsat at indbyde til samarbejde med alle interesserede frivillige.
Samarbejdet med frivillige foregår lokalt i forbindelse med de fagområder,
afdelinger, institutioner og faciliteter, hvor frivillige har deres virke og interesse.
Nogle af fordelene ved et tæt tværgående samarbejde er adgang til spændende netværk og muligheder for udvikling på tværs af områder med frivillige.
Det kan også være noget så praktisk som adgang til flere lokaler. De erhvervsdrivende, der ønsker at yde en frivillig indsats, kan også drage fordel af et tæt
samarbejde, da de frivilliges arbejde bliver mere synligt.

Tilgængelighed

Aalborg Kommune vil fortsat arbejde for, at det er nemt at være frivillig.
Vi vil være synlige og gøre adgangen til Aalborg Kommune let tilgængelig. Det
vil vi gøre ved at give den bedst mulige rådgivning på de områder, hvor frivillige
har brug for vores ekspertise.
Indgangen til Aalborg Kommune skal i første omgang være digital gennem Aalborg Kommunes hjemmeside. Her skal det være nemt at finde information
for frivillige. Der skal sikres adgang til den rette information og rådgivning. En
koordinering af relevante sider på hjemmesiden skal give kort afstand til information og give kendskab på tværs af interesseområder. Det skal være nemt
at finde frem til de foreninger og sammenslutninger, hvor frivillige kan være
organiseret.

Det gør vi ved at
•

have en åben og ligeværdig dialog

•

involvere frivillige og styrke tætte samarbejder

•

styrke koordinering af frivilligområdet i Aalborg Kommune

•

udarbejde en samlet indgang til frivilligområdet på Aalborg Kommunes
hjemmeside

Aftaler

Aalborg Kommune ønsker et samarbejde, der baseres på klare aftaler. Klare
aftaler skaber tryghed og øger handlemulighederne.
Det er i de frivilliges interesse, at de kender deres råderum og deres mulighed for at yde en indsats, om det er i en idrætsforening, til en festival, på
biblioteket eller i en af Aalborg Kommunes institutioner.
I de tilfælde, hvor der oprettes partnerskaber mellem Aalborg Kommune og
frivillige, opfordrer Aalborg Kommune til, at de relevante faglige organisationer inddrages i arbejdet med at formulere aftaler og politikker, der sikrer
klare rammer for medarbejdere og frivillige.
Det anbefales, at partnerskaber, aftaler og politikker, der udformes mellem
Aalborg Kommune og frivillige, behandles i relevante medarbejderudvalg og
i samspil med relevante faglige organisationer. Sådan kan ansatte og frivillige fortsat arbejder side om side med respekt for faglighed og frivillighed.

Forventninger

I forventningsafstemningen er det muligt at få klarlagt, hvad samarbejdsparterne hver især kan byde på, men også hvilke forventninger, der er til
aftaler, og måden samarbejdet skal forløbe.
Politikker og aftaler skal udarbejdes lokalt på de områder, hvor det er relevant, så politikker og aftaler giver specifik mening. Det sikrer blandt andet, at
aftalerne passer til hverdagen og til de professionelles rettigheder og ansvar
på det pågældende sted.
Der kan være stor forskel på de aftaler, der skal udarbejdes mellem Aalborg
Kommunes halinspektør og den frivillige gymnastiktræner til aftalen mellem et plejecenter og en række frivillige, og atter igen mellem Aalborg Kommunes parkafdeling og et lokalt samråd. Derfor skal aftalerne være lokale.

Det gør vi ved at
•

sikre at lokale aftaler og politikker indgås i samarbejde med frivillige,
faglige organisationer og medarbejderrepræsentanter

•

sikre klare forventningsafstemninger hvor der samarbejdes med frivillige, så der er klarhed over, hvad Aalborg Kommune kan byde på, og
hvad de frivillige kan byde på

•

sikre åbenhed for nye samarbejder og samarbejdsformer

Grundlag for strategien
Grundlaget for strategien er de input, som 150 veloplagte deltagere gav
på dialogmøde 30. oktober 2014. Deltagerne bestod af et bredt udsnit af
repræsentanter fra frivilligområdet, og fra Aalborg Kommunes forvaltninger.
På dialogmødet blev mange gode forslag til det konkrete arbejde med
frivillig bragt på banen. Alle disse gode ideer skal have deres plads. Find
dem på www.Aalborgkommune.dk/frivillig
Læs også Regeringens frivilligcharter: www.frivilligcharter.dk

