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Frivilligcenter Hjørring  –  oktober 2017 

TILLYKKE 

med Hjørring Kommunes nye frivillighedspolitik  

 
Uddrag af frivillighedspolitikken 

Nyhedsbrev 

Frivillighedspolitikkens overordnede vision  
Frivilligt socialt arbejde kan medvirke til at styrke borgernes livskvalitet, sundhed og 

trivsel. Vi skal derfor i fællesskab sikre gode rammer og betingelser. 

For at understøtte denne vision er der vedtaget fem pejlemærker, som skal være 

med til at sætte retning for, hvor vi fremover skal hen med den sociale frivillighed i 

Hjørring Kommune: 

• Understøttelse af frivilligheden 

• Mangfoldighed og respekt 

• Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde 

• Rekruttering og fastholdelse f frivillige 

• Samspil mellem frivillige og kommunen 

Disse pejlemærker definerer de områder, som Hjørring Kommune fremover ønsker 

at have særlig fokus på i forhold til det frivillige sociale arbejde.  

I frivillighedspolitikken bliver de enkelte pejlemærker udfoldet og munder ud i 

konkrete målsætninger, som kan være med til at fremme den sociale frivillighed i 

Hjørring Kommune. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Samtidig med frivillighedspolitikken blev der vedtaget nyt administrationsgrundlag 

for Hjørring Kommunes tilskud til frivillige sociale tiltag: §18 puljen. 

I frivillighedspolitikken står skrevet: Ved uddeling af §18-midler vil vi tilgodese 

frivillige sociale indsatser, der er målrettet borgere i Hjørring Kommune, som møder 

særlige udfordringer. De konkrete retningslinjer og kriterier for modtagelse af §18-

midler er nærmere beskrevet i administrationsgrundlaget.  
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Processen frem mod ny frivillighedspolitik 

Processen startede på et møde mellem Byrådets Sundheds-, Ældre- og 
Handicapudvalg og frivillige sociale foreninger i oktober 2015. 

I november/december 2016 inviterede Sundheds-, Ældre- og Handicap-
udvalget til tre borgermøder i Hirtshals, Hjørring og Sindal, hvor alle 
interesserede borgere var inviteret til at deltage i debatten om den nye 
politik.  

Forslag til frivillighedspolitik blev behandlet i Sundheds-, Ældre- og 
Handicapudvalget i juni i år. Sendt til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, 
Integrationsrådet og UngeForum i august og vedtaget på Byrådsmøde 25. 
oktober. 
 

Praktisering af vores nye frivillighedspolitik 

Nu skal vi sammen omsætte de gode ord til handling og i Frivilligcenter 
Hjørring glæder vi os til at gøre det i godt samarbejde med jer, Hjørring 
Kommune og øvrige parter, som vil være med til at styrke den frivillige 
sociale indsats.  

TAK for alle jer der allerede gør en stor indsats til gavn og glæde for mange 
mennesker og vel mødt til nye frivillige, der vil være med i det gode 
samarbejde indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune! 

 

 

 

Frivillige FORTÆLLER 

Se vores hjemmeside, hvor 
Ole Norhøj Nielsen og Gurli 
Kirkedal fortæller om at være 
frivillig i Forsamlingsbygningen. 
Randi Thomsen fortæller om  
at være med i Kvistens 
foreningsfællesskab. 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Nyhedsbrev 


