November 2015

Samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Halsnæs og
Halsnæs Kommune – 2016 og 2017
Denne samarbejdsaftale belyser opgavefordeling og samarbejdsrelationer mellem Halsnæs
Kommune og Frivilligcenter Halsnæs. Det overordnede formål er at sikre det fortsatte gode
samarbejde om fastholdelse og udvikling af frivilligheden i Halsnæs kommune.
Halsnæs Kommune og Frivilligcenter Halsnæs ønsker at skabe gode rammer for udfoldelsen af
frivilligt arbejde og udviklingen af frivillige indsatser i kommunen. Den frivillige indsats inkluderer
både frivillige i og udenfor foreningsregi på tværs af sektorer og i alle typer foreninger, netværk og
grupper. Det er forventningen, at samarbejdet i den kommende aftaleperiode vil sætte øget fokus
på frivillighed bredt set i Halsnæs Kommune. Det er med tanke herpå, at kommunen i de
kommende år har bevilliget yderligere midler til drift af Frivilligcenter Halsnæs.
Samarbejdsaftalen er to-årig og genforhandles ved udgangen af 2017. Aftalen kan opsiges af begge
parter med 3 måneders varsel.
1. Frivilligcenterets overordnede formål jf. egne vedtægter :
•

•

At drive et frivilligcenter i Halsnæs Kommune, herunder at være til gavn for det frivillige
arbejde med socialt sigte og gøre det mere synligt for de borgere, som ønsker at få hjælp til
at udføre frivilligt arbejde.
At understøtte og udvikle civilsamfundet og blandt andet bidrage til at udvikle et aktivt
medborgerskab og selvhjulpenhed for den enkelte. Indsatsen skal ydes og planlægges
dynamisk og løbende tilpasses de sociale opgaver, der samfundsmæssigt og lokalt er behov
for at løse.

2. Frivilligcenteret har jf. regler for grundfinansiering særligt fokus på at:
Være medlems- og paraplyorganisation for det frivillige arbejde og foreninger med socialt sigte,
herunder;
-‐
Yde foreningsservice ved at stille administrativ og konsulentmæssig hjælp til rådighed samt
udlån af lokaler, brug af pc’er, kopimaskine mv.
-‐
Styrke kvaliteten i det frivillige arbejde ved bl.a. at afholde kurser, undervisning og
temadage for medlemmer og frivillige
-‐
Støtte til aktiviteter/initiativer der søger at fremme hvervning af frivillige til det frivillige
arbejde og støtte enkeltpersoner, selvhjælpsgrupper mv, der ønsker at arbejde frivilligt
Være videns center for frivilligheden i bredforstand herunder;
-‐
Systematisk at arbejde med erfaringsudvekling og netværksdannelse, skabe dialog samt
mulighed for koordinering og samarbejde med andre sektorer.
-‐
Støtte og udvikle nye initiativer og projekter ved at tilbyde hjælp til organisering, PR og
markedsføring, vejleding om økonomi, ansøgninger om tilskud/puljer mv.
-‐
Virke som bindeled mellem medlemmerne, det øvrige foreningsliv, den offentlige sektor og
erhvervslivet.
3. Særligt for frivillige, der indgår i kommunale virksomheder eller i kommunale
sammenhænge.
Frivillige som indgår i kommunale virksomheder eller i kommunale sammenhænge, meldes ind som
selvstændige grupper i Frivilligcenteret, og tilbydes medlemskab på lige fod med alle andre
medlemmer. Deres årlige kontingent til Frivilligcentret er betalt af tilskuddet fra Halsnæs Kommune
til Frivilligcenteret.

4. Frivilligcenter Halsnæs og Halsnæs Kommune vil i fællesskab :
•

•

•
•

•

Prioriterer samarbejdet på Skjoldborg mellem daglig ledelse af Frivilligcentret, de frivillige og
de kommunale initiativer. Frivilligcentret og Halsnæs Kommune vil være i løbende dialog om
udviklingen af det frivillige miljø i Halsnæs Kommune
Samarbejde om politikker og strategier på områder med berøring med frivillige og
foreninger. Frivilligcenter Halsnæs har en særlig forpligtigelse og kompetence indenfor det
frivillige sociale område, men vil også i samarbejdet med kommunen have fokus på at
tænke andre frivillige foreninger og sektorer ind i arbejdet og projekterne
Udvikle samarbejdet mellem frivillige og kommunale virksomheder
Afholde mindst 1 årligt dialogmøde med repræsentanter fra Frivilligcenter Halsnæs
bestyrelse, Udvalget for Sundhed og Kultur samt den kommunale administration. Formålet
med mødet er at afstemme gensidige forventninger, at følge op på tiltag og aftaler samt at
udveksle synspunkter og problemstillinger. Mødet finder sted i foråret.
Der afholdes et årligt møde mellem Frivilligcenteret og Chefgruppen i Halsnæs Kommunens
administrative organisation. På mødet drøftes frivillighed, sociale problematikker og
konkrete indsatsområder, hvor der er samarbejdsflader eller ønskes etableret et
samarbejde. Såfremt der efterfølgende indgås aftale om samarbejde om projekter skal
arbejdsdeling og økonomi aftales særskilt. Mødet finder sted i foråret – forventeligt i maj
måned jf. punkt 8. årshjul.

5. Frivilligcenter Halsnæs vil derudover bidrage til samarbejdet ved følgende:
•
•
•
•
•
•

•
•

Opfylde betingelserne for at modtage statslig grundfinansiering
Arbejde for at fremme frivilligt socialt arbejde
Arbejde for bredt samarbejde med hele foreningslivet i Halsnæs Kommune, herunder f.eks.
lokalrådene, idrætslivet og kulturlivet m.fl.
Arbejde med frivillighed i bredden, herunder civilsamfund, social ansvarlighed i erhvervslivet
(CSR), fælles udvikling med kommunale initiativer og aktivt medborgerskab
Arbejde for at etablere centeret som centrum for både viden om og praktisk udførsel af det
frivillige arbejde
Det forventes, at Frivilligcenter Halsnæs hvert år afholder frivilligfredag og uddeler Halsnæs
Kommunes pris til årets frivillige forening. Finansiering skal findes inden for rammen af
frivillighedscenteret jf. budget 2016-2019. Der er aftalt særlig procedure for uddeling og
overrækkelse af prisen. Frivilligcenteret nedsætter et uafhængigt udvalg som indstiller til
Borgmesteren. Borgmesteren overrækker prisen.
Udarbejde årlig årsberetning
Udarbejde handlingsplan for min. 1 år af gangen og årlig revision.

6. Halsnæs vil bidrage til samarbejdet med følgende:
•

•
•
•

At støtte Frivilligcenter Halsnæs med minimum det til enhver tid gældende krav til
kommunal medfinansiering af Frivilligcenteret, således at grundfinansieringen kan opnås.
Kravet til kommunal medfinansiering er p.t. ca. 350.000 kr.
Sikre kontaktperson i Koncernsekretariatet til samarbejdet med daglig leder af
Frivilligcenteret jf. oversigt over arbejdsdeling.
Stille lokaler til rådighed til Frivilligcenteret jf. brugsretsaftale for frivilligcentret på
Skjoldborg.
Inddrage Frivilligcenteret i relevante emner, som eksempelvis udarbejdelsen af en evt.
Frivillig politik

7. Økonomi for 2016 og 2017
Der er i forbindelse med budget 2016-2019 afsat følgende midler til Frivilligcenter Halsnæs. Der er i
de kommende år afsat 300.000 kr. mere end i de forgående to år. Dette med henblik på at styrke
driften af frivilligcenteret og herunder det brede samarbejde med hele frivilligheds området i
Halsnæs Kommune.
Det forudsættes at, projekt ”Ensomhed, Spisevenner og Vågekoner” overdrages til Røde Kors og
Ældresagen i marts 2016, som forudsat i projektaftalen. Det forventes dog, at Frivilligcenteret
støtter overgangen til foreningerne i en 6 måneds periode.
2016
Kontant tilskud fra Halsnæs
Kommune
Værdi af lokaler, der stilles til
rådighed
Værdi af vand, varme og el
Tilskud i alt

2017

626.533 kr.

626.533 kr.

297.802 kr.

297.802 kr.

119.058 kr.
1.043.393 kr.

119.058 kr.
1.043.393 kr.

8. Årshjul
April /maj

Efter general forsamling fremsendes referat, regnskab og årsberetning til politisk
efterretning.

Maj

Der afholdes møde med chefgruppen og relevante nøglemedarbejdere om konkrete
projekter og indsatser hvor der ønskes samarbejde. Koncernsekretariatet booker og
planlægger møde

November

Der afholdes dialogmøde mellem repræsentanter fra Frivilligcenter Halsnæs
Bestyrelse, Udvalget for sundhed og Kultur

Samarbejdsaftalen	
  er	
  godkendt	
  af	
  :	
  
	
  

Byrådet for Halsnæs Kommune
på byrådsmøde den xxxx

Bestyrelsen for Frivilligcenter
Halsnæs
Bestyrelsesmøde den xxxx

Bilag:
1. Brugsretsaftale
2. Inventarliste
3. Arbejdsfordeling internt i Halsnæs Kommune og kontakter til Frivilligcenteret.

