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1. Baggrund

Frivilligcenter Helsingør blev etableret i september 2011 med det sigte at fremme frivilligheden i
samarbejde med borgere, foreninger, kommunen og erhvervslivet. Frivilligcenteret finansieres af
staten og Helsingør Kommune med en grundfinansiering, der forudsætter, at frivilligcenteret
opfylder de af Socialministeriet opstillede kriterier.
Denne samarbejdsaftale er et gensidigt forpligtende dokument, som konkretiserer, hvordan
Helsingør Kommune og Frivilligcenteret vil samarbejde på en række områder.
Helsingør Kommune og Frivilligcenter Helsingør ønsker med aftalen at sikre et samarbejde, der
bygger på gensidig respekt og tæt dialog om frivillighed og medborgerskab. Dokumentet skal
skabe den klarhed omkring rollefordelingen og sikre grundlag for et løbende og dynamisk
samarbejde.

2. Frivilligcenter Helsingør

Frivilligcenter Helsingør en paraply for foreninger og frivilliggrupper fortrinsvis på det sociale
område. I foråret 2018 har Frivilligcenteret 88 medlemsforeninger (bilag).
Frivilligcenteret er sammen med landets øvrige frivilligcentre organiseret i landsforeningen FRISE.

Formål

Frivilligcenter Helsingør har som sit formål at drive et frivilligcenter i Helsingør Kommune.
Frivilligcenterets målsætning er at være til gavn for det frivillige arbejde med socialt sigte og gøre
det mere synligt for de borgere, som ønsker at få hjælp eller udføre frivilligt arbejde.
Det overordnede sigte er at støtte civilsamfundets bidrag til aktivt medborgerskab og
selvhjulpenhed for den enkelte (vedtægter vedlagt som bilag).

Bestyrelse og daglig ledelse

Frivilligcentret ledes af en bestyrelse som er valgt af medlemsforeningerne. Den daglige drift
varetages af en fuldtidsansat centerleder. Derudover indgår projektansatte medarbejdere og
frivillige i den daglige drift af kontoret og huset som helhed.
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3. Samarbejde om frivillighed og medborgerskab

Helsingør Kommunes Byråd har vedtaget en Frivilligpolitik og en Medborgerskabspolitik, der
begge danner ramme om samarbejdet.
I fællesskab ønsker Helsingør Kommune og Frivilligcenter Helsingør
1. At skabe bedst mulige vilkår for frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab i hele
kommunen.
2. At skabe samarbejde mellem sociale, folkeoplysende og kulturelle foreninger og
frivilliggrupper
3. At forbinde kommunale indsatser med civilsamfundsindsatser så det giver mening for
borgeren – herunder i det nye Sundhedshus
4. At bygge bro mellem borgere og civilsamfundets fællesskaber
5. At anerkende og fejre frivillige ildsjæle

Helsingør Kommunes rolle og ansvar

Helsingør Kommune…
• Har det overordnede ansvar for støtte til henholdsvis folkeoplysende foreninger og
frivilligt socialt arbejde, jf. Folkeoplysningsloven og § 18 i Serviceloven.
• Involverer Frivilligcenteret i dialog om relevante indsatser
• Involverer Frivilligcenteret som høringspart i relevante sager
• Inviterer til årligt dialogmøde med Frivilligcenterets leder og relevante centerchefer
• Deltager i planlægningen af et årligt dialogmøde med Frivilligcenteret og politikere fra
Byrådet
• Stiller lokaler til rådighed for Frivilligcenter Helsingør

Frivilligcenterets rolle og ansvar

Frivilligcenter Helsingør…
• er et lokalt videnscenter for frivilligt arbejde
• deltager i §18-tildelingsudvalget ved formanden for bestyrelsen, jf. Byrådsbeslutning
• hjælper borgere, der ønsker at etablere en forening
• understøtter foreninger, der har brug for rådgivning
• bygger bro mellem borgere og foreningslivet
• koordinerer frivillige initiativer igennem fx netværk
• Inviterer politikere fra Byrådet til et årligt dialogmøde i Frivilligcenteret

4. Samarbejde og dialog

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab koordinerer samarbejdet mellem Helsingør
Kommune og Frivilligcenter Helsingør. Centerchefen udpeger en kontaktperson, som blandt andet
har til opgave at formidle kontakt mellem Frivilligcenteret og relevante kommunale
medarbejdere/områder.
Helsingør Kommune og Frivilligcenter Helsingør forpligter sig gensigt til at holde hinanden
orienteret om udvikling og/eller ændringer relateret til det frivillige område og ikke mindst det
frivillige sociale område relateret til § 18 i Lov om Social Service.

SIDE 3

Helsingør Kommune deltager i bestyrelsesmøder efter behov.

Årlige møder
•

•
•

Et årligt møde mellem Frivilligcenterets leder og relevante centerchefer.
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab faciliterer mødet.
Et årligt dialogmøde med Frivilligcenterets bestyrelse og politikere fra Byrådet.
Frivilligcenter Helsingør faciliterer mødet.
To årlige møder i §18-tildelingsudvalget. Formanden for Frivilligcenteret er medlem af
udvalget.
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab er sekretariat for udvalget.

6. Aftalens gyldighed og opsigelse

Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1. maj 2018 og løber til udgangen af 2021.
Aftalen evalueres primo 2020.
Samarbejdsaftalen kan opsiges med to måneders varsel til udgangen af et kalenderår ved ophør af
tilskud. Hvis Socialministeriets tilskud til Frivilligcenter Helsingør bortfalder, fordi frivilligcenteret
ikke opfylder kriterierne for grundfinansieringen, ophører Helsingør Kommunes tilskud samtidig.

Frivilligcenter Helsingør

Helsingør Kommune

Jytte Mejnholdt
Formand for bestyrelsen

Jens Bertram
Formand for Idræt- og Fritidsudvalget

