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Høje-Taastrup Kommunes frivillighedspolitik
Medborgerskab og engagement
Civilsamfundet er en af grundstenene i vores velfærdssamfund. Det er her, vi skaber relationer, fællesskaber og sociale netværk. Det er her, frivilligheden og det aktive medborgerskab
blomstrer frem.
I Høje-Taastrup Kommune har vi et bredt og meget aktivt foreningsliv med mange frivillige og
stærke lokale fællesskaber. Begge dele er værdifuldt - og det skal vi værne om og støtte op
om. Høje-Taastrup er også et sted med mangfoldighed, potentialer og muligheder. Det kræver, at vi understøtter det frivillige engagement og udviklingen af lokale fællesskaber på forskellig vis.
Frivillighedspolitikken handler således både om at skabe et levende civilsamfund med et aktivt
medborgerskab og om at understøtte deltagelse i frivillige indsatser.
Vi ønsker med denne politik at favne hele paletten af forskellige foreningstyper, organisationsformer, samarbejdsformer og fagområder, hvor frivillige og borgere er involveret, eller
hvor der er mulighed for at udvikle samarbejdet.
Politikken er derfor blevet til gennem en proces, hvor mange forskellige kommunale medarbejdere, samarbejdspartnere, foreninger, udvalgs- og rådsmedlemmer har budt ind med idéer, erfaringer, ønsker og konkrete forslag.
Tak til alle, der har bidraget til den færdige politik. Jeg ser frem til at vi – politikere, medarbejdere, foreninger, frivillige og borgere sammen kan hjælpes om at føre de gode tiltag ud i
livet.
Michael Ziegler
borgmester

Vision
Visionen for frivillighedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune er, at:
” Høje-Taastrup Kommune er kendt for sine stærke lokalsamfund, hvor det er attraktivt at være frivillig, og hvor borgerne er aktivt engagerede, har indflydelse og
får medansvar.”
Lokalsamfundet er en vigtig platform for frivillighed og engagement. Frivillighedspolitikken
skal styrke og udvikle borgernes lyst til og muligheder for at være en del af fællesskabet. Der
skal være et levende lokaldemokrati, hvor borgere, politikere, foreninger, organisationer og
virksomheder løbende udveksler idéer og sammen finder en fælles vej.
I Høje-Taastrup Kommune har vi fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Vi er åbne over for nye idéer, og vi afprøver nye tiltag. Det gælder, uanset om det er borgere, foreninger, organisationer eller virksomheder, der henvender sig. Vi møder dem ligeværdigt og
anerkender dem som kompetente samarbejdspartnere. Sammen går vi nye veje.

Tema 1: Fællesskaber lokalt og på tværs
Frivillighedspolitikken skal understøtte fællesskaber. Dels fordi fællesskaber bidrager til et
godt og aktivt liv for den enkelte. Dels fordi fællesskaber skaber tillid, forståelse og sammenhængskraft.
Fællesskaber opstår, hvor mennesker mødes. Foreningerne og lokalområderne er vigtige arenaer, når vi skal udvikle og styrke fællesskaber på tværs af alder, social og kulturel baggrund.
Frivillighedspolitikken handler derfor om at skabe aktiviteter, der fremmer et stærkt foreningsliv, mangfoldige aktiviteter og et godt naboskab.
Fællesskaber blomstrer, hvis de har en fælles opgave. Det sker, når vi går sammen om at
skabe noget fælles, og når vi forvalter fælles ressourcer. Vi kender det fra grundejerforeningen, landsbylauget eller foreningshusbestyrelsen. Frivillighedspolitikken handler derfor også
om at delegere ressourcer og kompetence ud til lokale fællesskaber.
De kommunale institutioner fx skolen og biblioteket, er steder, hvor et bredt udsnit af byens
borgere deltager i aktiviteter og er sammen. De kommunale institutioner er vigtige mødesteder, der kan binde folk sammen på tværs af lokalområder og på tværs af sociale og kulturelle
forskelle. Frivillighedspolitikken handler derfor også om, at bringe de kommunale institutioner
i spil som samlingspunkt for borgere.

Mål


I Høje-Taastrup Kommune er borgerne engagerede i lokale aktiviteter og
inkluderede i lokale fællesskaber

Det vil vi gøre:


Vi vil skabe fysiske rammer, der indbyder til møder og aktiviteter



Vi vil bringe offentlige institutioner i spil som samlingspunkt for lokalsamfund og fællesskaber.



Vi vil gennemføre arrangementer og events, som giver anledning til at folk mødes og
som understøtter udvikling af stærke lokale fællesskaber.



Vi vil styrke lokaldemokratiet og ejerskabet ved at delegere ansvar og medbestemmelse ud til lokalområderne.



Vi vil understøtte initiativer, der kan forebygge ensomhed og fremme inklusion for de
borgergrupper, hvor det er en udfordring.

Tema 2: Sammen skaber vi
I Høje-Taastrup Kommune tror vi på, at de idéer og løsninger, vi finder sammen er bedre, end
hvis vi gør det hver for sig. Derfor vil vi i fremtiden gå nye veje for at styrke samspillet med
borgere, foreninger og erhvervsliv. Alle ressourcer skal i spil for at skabe det samfund, vi ønsker. Og alle borgere skal i endnu større udstrækning se sig selv som en del af et lokalsamfund, hvor hvert menneske spiller en vigtig rolle og byder ind med sit personlige engagement.
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At skabe sammen kan både være et traditionelt samarbejde, partnerskaber, dialog om mulige
veje at gå, involvering i udviklingsaktiviteter osv.
Høje-Taastrup Kommune skal være nysgerrig på nye idéer. Vi skal fokusere på muligheder og
understøtte, at nye tiltag afprøves. Borgere, foreninger, organisationer og virksomheder skal
se Høje-Taastrup Kommune som en naturlig samarbejdspartner, når nye idéer skal sættes i
værk. Kreativiteten og det frie initiativ skal blomstre, og kommunen skal være fødselshjælper.
Når vi skal skabe sammen, kræver det, at vi nytænker samspillet mellem kommunen og borgerne. Vi anerkender, at de perspektiver, som andre parter kan bidrage med, er værdifulde.
Borgerne har et vigtigt bidrag i at fortælle om deres oplevelser, ønsker og prioriteter. Det skal
kommunen blive endnu bedre til at benytte sig af, når vi skal udvikle de fysiske rammer samt
tilbud og aktiviteter i kommunen.

Mål :


Udvikling og forankring af tiltag og aktiviteter sker i samspil mellem borgere,
foreninger, organisationer, virksomheder og kommune.

Det vil vi gøre:


Vi vil styrke dialogen mellem kommunen, borgere, foreninger og virksomheder, så vi
ser hinanden som naturlige samarbejdspartnere. Fx ved at gøre det tydeligt, hvor man
skal henvende sig og ved at være tilgængelige og åbne over for henvendelser.



Vi vil i endnu højere grad åbne kommunen op, invitere de frivillige inden for i de
kommunale institutioner og give plads til, at de frivillige ildsjæle kan realisere deres
idéer til glæde for borgerne i vores kommune.



Vi vil gøre det attraktivt at indgå samarbejde med kommunen på velfærdsområder og
i forhold til udviklingsopgaver, fx ved indgåelse af partnerskabsaftaler.



Vi vil styrke kompetencerne hos de kommunalt ansatte i forhold til samarbejdet med
frivillige.



Vi vil understøtte kompetenceudvikling og engagementet blandt de nuværende og potentielle frivillige. Fx ved at tilbyde uddannelsesaktiviteter, workshops, foredrag, netværk og sparring til frivillige og bestyrelser der hvor der er behov.



Vi vil styrke fundamentet for medborgerskab og frivillighed ved at sætte fokus på disse emner i daginstitutioner og skoler. Det kan fx ske som led i Åben Skole og som et
tema i daginstitutionerne.



Vi vil fremover i endnu højere grad tænke virksomhederne aktivt ind som partnere,
med øje for at styrke deres vækst og lokale tilhørsforhold og på den måde udnytte, at
Høje-Taastrup er en stærk erhvervskommune.

Tema 3: Gode rammer for engagement
Gode rammer for engagement er mange ting. Det handler om, at det skal være nemt at være
frivillig i Høje-Taastrup Kommune, uanset om man er engageret i en forening eller har en
drøm om et lokalt udviklingsprojekt. Der skal være et fast track, så det er tydeligt, hvor man
kan få hjælp som frivillig og ildsjæl. Uanset om det handler om lokaler, tilskudsordninger eller
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mulige samarbejdspartnere. Alle medarbejdere i kommunen skal vide, hvor de skal hjælpe en
borger hen, som kommer med en ny idé.
Kommunen skal også hjælpe nye frivillige og ildsjæle til at finde frem til de tiltag, hvor de ønsker at engagere sig. Vi skal hjælpe nye foreninger i gang, både når det gælder oprettelse af
vedtægter og lokaler. Vi skal henvise borgere til de frivilligt funderede tilbud (om selvhjælpsgrupper, mentorordninger og besøgsvenner). Og vi skal formidle kontakter mellem frivillige,
foreninger, kommunale enheder og virksomheder.
Desuden skal kommunen kunne facilitere og føre parter sammen i sammenhænge, hvor
kommunen ikke selv har en specifik rolle. Men Høje-Taastrup Kommune skal ikke nødvendigvis på banen i alle sammenhænge. Nogle initiativer fungerer fint uden hjælp og indgriben fra
kommunen, og det skal de fortsat have lov til.
Gode rammer for engagement handler også om at åbne de offentlige institutioner som fx skolen, biblioteket, plejecenteret og værestedet som arenaer for frivillige aktiviteter. Der skal
være bedre adgang til de kommunale bygninger, som kan bruges på flere måder end til det,
de oprindeligt er bygget til. Når vi bygger en ny kommunal bygning, bygger vi ikke bare en
institution. Vi bygger et fælleshus, der er integreret med foreningslivet og lokalområdet.

Mål:


Det skal være nemt og attraktivt at være frivillig i Høje-Taastrup Kommune.

Det vil vi gøre:


Vi vil gøre det nemt for borgerne og frivillige at finde vej til de steder og indsatser,
hvor de ønsker at engagere sig.



Vi vil møde borgere og frivillige med en åben og imødekommende tilgang, når de henvender sig og tilbyder deres engagement.



Vi vil styrke anvendelsen af lokaler og faciliteter i kommunen, så de i højere grad kan
blive benyttet som arenaer for lokale møder og aktiviteter.



Vi vil koordinere kommunale og ikke-kommunale aktiviteter og formidle dem til de relevante målgrupper. Det kan fx ske ved at etablere en fælles platform for formidling af
aktiviteter og matche forskellige relevante aktører med hinanden.



Vi vil understøtte aktiviteter som sker i civilsamfundet.

Fra vision til hverdag
Politikken tegner retningen for frivillighedsområdet de næste fire år. Frivillighedspolitikken vil
blive omsat til konkrete handleplaner i de politiske udvalg. Handleplanerne viser, hvilke ressourcer der afsættes til arbejdet, og hvilke konkrete aktiviteter, der skal gennemføres for at
nå målene i politikken. Handleplanerne bliver udarbejdet i dialog mellem alle relevante aktører, både kommunale enheder og institutioner, frivillige foreninger og organisationer. Undervejs vil der blive lavet årlige opfølgninger og efter to år vil der blive lavet en midtvejsevaluering, der tager udgangspunkt i politikkens mål. Det er lokalt at indsatsen skal gøres. De lokale
institutioner, enheder, foreninger og organisationer er derfor helt centrale aktører. Der vil løbende blive fulgt op på, om de kommunale institutioner kan imødekomme det frivillige engagement inden for de givne ressourcer og i respekt for kerneopgaven. I udmøntningen af politikken vil der blive lagt vægt på at etablere et bredt lokalt samarbejde og partnerskab.
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