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Navn på fokusområde: 

Frivillighed

Hvilke råderumsforslag og/eller budgetønsker relaterer til fokusområdet:
SSU 13: Reduktion i tilskud til Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm
SSU 14: Reduktion i § 18 midler

Nærmere beskrivelse af fokusområdet: 
Hørsholm vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det er visionen i 
Hørsholmstrategien, hvor Kommunalbestyrelsen sætter retning for 
udviklingen af kommunen. I strategien indgår fokusområdet omkring 
frivillighed som en selvstændig indsats under målet om stærke 
fællesskaber. 

I Hørholmstrategien fremgår det bl.a., at Kommunalbestyrelsen ønsker et 
større og tættere samarbejde mellem kommunen, foreninger og borgere 
ex. via samskabelsesprocesser, der bidrager til de bedste 
velfærdsløsninger. Dette er i tråd med kommunes nye ledelsesgrundlag, 
der ligeledes betoner, at borgernes ressourcer skal bringes i spil og velfærd 
skabes sammen.

Nærmere beskrivelse af de økonomiske potentialer:
Samarbejde med frivillige og understøttelse af frivillige fællesskaber giver 
ikke anledning til budgetreduktioner eller effektiviseringer, men har 
karakter af en investering, da det ofte kræver administrative ressourcer at 
facilitere samarbejder mellem kommune og civilsamfund eller understøtte 
frivilligfællesskaber. 

Analyse:
Samarbejder mellem kommuner, frivillige foreninger og borgere har været 
stigende i de sidste år. Civilsamfundet ses i stigende grad som en 
ressource, der kan aktiveres ved at facilitere rammer og vilkår for 
samskabelse af nye (innovative) velfærdsløsninger. 
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I Hørsholmstrategien fremgår det, at Kommunalbestyrelsen ønsker at 
skabe fællesskaber på tværs af generationer. Sådanne fællesskaber kan 
eksempelvis etableres ved at invitere nogle af de mange ressourcestærke 
ældre i kommune til at indgå i frivillige aktiviteter i skoler og 
daginstitutioner. 

Den digitale platform ”Besserne” er et eksempel på et initiativ, der gør det 
nemt at skabe kontakt og rammer for samarbejde mellem ældre borgere, 
der ønsker at yde en frivillig indsats på børneområdet i daginstitutioner og 
skoler. Hensigten er, at de frivillige ældre kan skabe nærvær og rum for 
hyggelige aktiviteter med børnene så som højtlæsning som supplement til 
de aktiviteter lærere og pædagoger igangsætter.

I august 2020 planlægges et møde mellem virksomheden bag ”Besserne”, 
frivilligforeninger, BUPL og medarbejdere på dagstilbuds- og skoleområdet 
i Hørsholm Kommune med henblik på at afdække, om der er grobund for 
et samarbejde. 

Sammenhæng med borgerne, personale og kvalitet:
Formålet med et større og tættere samarbejde mellem kommunen og 
frivillige er at skabe bedre kvalitet i velfærdsløsningerne samt attraktive 
rammer for de borgere, der indgår i frivilligfællesskaberne.

Perspektiver ift. kommunens børneliv, byliv og bæredygtighed:
Som ovenfor beskrevet indgår både frivillighed og fællesskaber på tværs af 
generationer i Hørsholmstrategien som selvstændige indsatser. 

Evt. forslag til budgetaftale tekst vedrørende fokusområdet:
Aftaleparterne er enige om, at der i aftaleperioden skal identificeres flere 
områder for samarbejde mellem kommunen, foreninger og borgere med 
henblik på sammen at skabe nye velfærdsløsninger og attraktive rammer 
for fællesskaber. Områderne skal primært relatere til en styrkelse af 
kommunes børneliv, byliv eller bæredygtighed. 


