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Indledning:  26 

I dette bilag beskrives 4 temaer med tilhørende opgaver, indsatser, succeskriterier og konkrete 27 
handlinger, som FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune skal samarbejde om i 2022. De konkrete 28 
temaer er som følger:  29 
• Tema 1: Synliggørelse af frivilligheden  30 

• Tema 2: Understøttelse og udvikling af frivilligheden i Ringkøbing-Skjern Kommune.  31 

• Tema 3: Rådgivning og kompetenceudvikling af frivillige.  32 

• Tema 4: Udvikling selvhjælpsgrupper og trivselsgruppen i Ringkøbing-Skjern Kommune.  33 

 34 
Inden præsentationen af de respektive temaer fremgår FrivilligVests basisydelser, samt de 35 
samarbejder lokalt og nationalt, som FrivilligVest skal være aktive deltagere i.  36 
 37 
Basisydelserne hos FrivilligVest:  38 
• Daglig rådgivning og sparring til frivillige og foreninger ex. i forbindelse med forenings- og 39 
organisations udvikling, netværk og kontakt til kommunen og andre foreninger.  40 

• Vejledning i fundraising herunder ansøgninger til §18-puljen, samt varetagelse af abonnement og 41 
administration af siden fonde.dk.   42 

• Kurser og kompetenceudvikling af frivillige herunder i foreninger og organisationer.  43 

• Hjælp til opstart af netværksmøder mellem foreninger og dermed gensidig inspiration.  44 

• Inspiration til at finde samarbejdspartnere til projekter mm.  45 

• Rådgivning i rekruttering og fastholdelse af frivillige herunder gennem www.frivilligjob.dk   46 

• Rådgivning og hjælp til opstart af nye foreninger.  47 

• Drift af selvhjælpsgrupper og trivselsgrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune. 48 

• Drift af Lydavisen i Ringkøbing-Skjern Kommune for alle i Ringkøbing-Skjern Kommune, som pga. 49 
syns- og læsehandicap har svært ved at følge med i lokale nyheder. 50 

 51 

Samarbejder lokalt og nationalt:  52 
FrivilligVest er repræsenteret i følgende netværk og udvalg lokalt, nationalt og internationalt med 53 
henblik på at indhente og skabe ny viden og samarbejder med andre relevante organisationer: 54 

 Deltagelse i det kommunalt netværk Koordinerings- og Udviklingsgruppen på frivilligområdet i 55 
Ringkøbing-Skjern Kommune.  56 

 Deltagelse i Ledernetværk (Bestående af ledere af frivilligcentrene i Region Midt).  57 
 Deltagelse i udarbejdelse af politikker i Ringkøbing-Skjern Kommune.  58 
 Deltagelse i Det nationale frivilligcenterudvalg i samarbejde med FriSe.59 
 Deltagelse i udarbejdelse af kvalitetsmodel i samarbejde med Socialstyrelsen, FriSe og andre 60 

frivilligcentre.  61 
 Deltagelse i netværket af §18 driftstilskudsmodtagere 62 
 Deltagelse i arbejdsgruppen om Sundhedsugen i Ringkøbing-Skjern Kommune 63 
 Tovholder i arbejdsgruppen om boblberg.dk frem til februar 2022. 64 
 Deltagelse i arbejdsgruppen omkring Kultunaut  65 
 Deltagelse i Kulturens Rige under Sund By om at tilknytte sårbare borgere til kulturlivet 66 

 67 

Tema 1: Synliggørelse af frivilligheden.  68 

Igennem tæt samarbejde skal Ringkøbing-Skjern Kommune, FrivilligVest og skabe værdi for lokale 69 
frivillige, så frivillige får de bedst mulige vilkår for at udvikle sig. 70 
Borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune skal kende til FrivilligVests tilbud. FrivilligVest skal formidle 71 
hvilken forskel de frivillige kræfter gør hver dag i lokalområdet for at anerkende de frivilliges indsats, 72 
samt motiverer de, der ikke er frivillige til at engagere sig i frivilligt arbejde.  73 

http://www.frivilligjob.dk/


Dette gælder for hele kommunens frivillighed på tværs af områderne kultur, fritid, borger-74 
sogneforeninger og frivilligt socialt arbejde. Det gælder også uanset om frivilligheden er organiseret 75 
under traditionelle foreninger, eller hvor der er tale om mere uorganiseret og flygtig frivillighed.  76 
 77 

Succeskriterier:  78 
• FrivilligVest deltager i relevante events i kommunen og går i dialog mellem relevante aktører 79 

på frivillighedsområdet.  80 
• FrivilligVest skal være synlige i lokale medier (radio, tv, tryk, internet). Omfanget skal være 81 

mindst 10 ”gode historier” årligt.  82 
• FrivilligVest har en opdateret, relevant hjemmeside og er aktiv på de sociale medier.  83 

• FrivilligVest udsender mails til foreningslivet og opsætter Facebookopslag (2-3 om ugen), med 84 
informationer om arrangementer, tidsfrister, o.a. af interesse for frivilligheden i kommunen.  85 

 86 

Indsatsområder 2022:  87 

Nationale kurser i Ringkøbing-Skjern Kommune  88 
FrivilligVest skal tiltrække forskellige nationale kurser i frivillighed til Ringkøbing-Skjern Kommune.  89 

 FrivilligVest er i dialog med Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som er interesserede i at 90 
planlægge og afholde relevant kurser for frivillige i vores område.  91 

 Indtil coronasituationen tillader andet, udbydes kurserne som online, gratis webinarer, 92 
som formidles via www.frivilligvest.dk  93 

 94 
Synlighedsgivende events 95 
I 2022 deltager FrivilligVest i arrangementer, der synliggør frivilligheden og FrivilligVest. Dette 96 
inkluderer frivilligbasar, fundraisingarrangementer, §18 informationsmøder, fejringen af frivillige i 97 
forbindelse med uddeling af Frivilligprisen. 98 
I 2022 er målsætningen at afholde et arrangement, der går på tværs af de forskellige typer frivillighed. 99 
Dette finansieres gennem de penge, der oprindeligt blev tildelt FrivilligVest i forbindelse med 100 
Danmark Dejligst. I Februar beslutter det nye Kultur- og Fritidsudvalg om dette skal være endnu et 101 
WestAwards arrangement, eller om det skal være en anden type arrangement. 102 

 103 

Tema 2: Understøttelse og udvikling af frivilligheden i 104 

Ringkøbing-Skjern Kommune.  105 

FrivilligVest skal understøtte, at frivillige som ønsker at varetage frivilligt arbejde har let adgang til 106 
informationer om frivilligjobs af enhver slags.  107 
 108 

Succeskriterier:  109 

 FrivilligVest arbejder målrettet mod, at flere af de 45%, der ikke er frivillige i 2021, bliver 110 
frivillige i 2022. 111 

 FrivilligVest skal arbejde for, at der årligt sker en stigning i forhold til antallet af foreninger og 112 
institutioner, som bruger frivilligjobs.dk. Nulpunktet er antal i 2016, dvs. 44 oprettede job, 10 113 
ansøgninger og 12 organisationer, der brugte siden.  114 

o Målet i 2022 er: 50 oprettede job, 25 søgte job og 15 organisationer, der bruger siden.  115 

 I 2022 skal der fortsat være et stort kendskab (47% i 2021) til FrivilligVest blandt kommunens 116 
borgere.  117 

 118 

Indsatsområder 2022  119 

Orientering til tilflyttere om frivilligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune  120 
FrivilligVest deltager i tilflytterarrangementer og fortæller bl.a. om muligheden for at få hjælp hos 121 
FrivilligVest, hvis man ønsker at engagere sig frivilligt.  122 

http://www.frivilligvest.dk/


Dette sker som del følgende. Tilflyttere: modtager kontaktoplysninger til kommunens fem 123 
tilflytterguider; får tilbud om at blive kontaktet af en frivillig, lokal velkomstambassadør; inviteres til 124 
lokale velkomstarrangementer for nye tilflyttere; siden flytmodvest.dk samler oplysninger om kultur 125 
og fritid mm. som er interessante for tilflyttere. De inviteres ind i netværket InWestjylland for unge. 126 

 127 
Søndagsaktiviteter 128 

FrivilligVest bidrager til planlægningen af programmet for dette tilbud om motion, samvær og lokal 129 
historiefortælling til alle borgere. FrivilligVest afholder to af aktiviteterne i programmet. 130 

 131 
West Crew  132 

West Crew er et korps af eventfrivillige og på sigt måske også velkomstambassadører, som bygges op 133 
med inspiration fra Rethinkers i Aarhus samt eventfrivilligkorps andre steder i landet. De frivillige i 134 
korpset kommer til at deltage i mange forskellige typer af events, arrangementer etc. både på kultur-, 135 
sports-, fødevareområdet mm. 136 
Projektet er under opstart sammen med museet og er klar i efteråret 2022. 137 

138 
Men´s Health Week (uge 24)  139 
FrivilligVest får flere foreninger til at bidrage til Men´s Health Week. Ugen afholdes i samarbejde med 140 
Sundhedscenter Vest og sætter fokus på lokale foreningsaktiviteter. Aktiviteterne er gentagelser af 141 
sundhedsugens aktiviteter som afholdes i uge 24, 2022. 142 
 143 

Grejbank  144 
FrivilligVest drifter Grejbanken for udlån af udstyr mellem foreningerne i Ringkøbing-Skjern 145 
Kommune. 146 

 147 

Frivilligforum 148 

Sekretærbistand og administrativ understøttelse for Frivilligforum i overensstemmelse med 149 
anbefalingerne jf. appendiks 1. FrivilligVest faciliterer 1-4 årlige møder, samt ekstern og intern 150 
kommunikation. Timetal 70 timer årligt. Ringkøbing-Skjern Kommune.  151 

 152 

Tema 3: Rådgivning og kompetenceudvikling af frivillige.  153 

Frivillige skal kunne få rådgivning og deltage på kompetenceudviklende kurser, som udbydes af 154 
FrivilligVest. Kurser forstås her som temadage, temaaftener, korte og lange traditionelle kurser, 155 
studieture, webinarer, online læring, læringsnetværk/erfagrupper, osv. 156 

 157 

Succeskriterier:  158 

 FrivilligVest afholder årligt mindst 6 kompetenceudviklende kurser. Heraf skal mindst være 4 159 
gratis, gavne majoriteten af frivillige, og være åbne for alle frivillige i kommunen uanset typen 160 
af frivillighed. 80 % af deltagerne skal vurderer arrangementet som værdiskabende.  161 

o Det er væsentligt, at de fire gratis kurser ikke er webinarer. 162 
o FrivilligVest må gerne tage betaling for forplejning til kurserne. 163 

 164 

 Antallet af brugere af FrivilligVests onlineservice og kurser skal stige 10 % årligt. Dette baseres 165 
på en trafikmåling på FrivilligVests hjemmeside og Facebookside. Nulpunktsmålingen for 2021 166 
viste 550 antal ikke-unikke besøgende på hjemmesiden i 2021. For kurserne tages der 167 
udgangspunkt i deltagerantallet på FrivilligVests kurser i 2021, som var 25.  168 

 80 % af FrivilligVests brugere skal udtrykke, at de oplever en god service hos FrivilligVest jf. 169 
borgerpanelundersøgelsen. 170 

 171 

https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/Social-%20og%20Sundhedsudvalget/2021-06-23%2008.30/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2021-06-24%2023.23.10/Attachments/3035094-4722459-2.pdf


Indsatsområder 2022:  172 

Kurser i 2022  173 
Jf. www.frivilligvest.dk  174 
 175 

Etablering af et netværk med patientforeninger  176 
FrivilligVest samarbejder med Sundhedscenter Vest med fokus på at patientforeninger koordinerer 177 
afholdelsen af foredragsaftner og drøfter muligheden for at deles om udgifter til visse arrangementer. 178 
FrivilligVest skal indtænke andre relevante samarbejdspartnere i netværket. 179 
 180 

Tema 4 Udvikling af selvhjælpsgrupper og trivselsgrupper i 181 

Ringkøbing-Skjern Kommune  182 

Selvhjælpsgrupperne og trivselsgrupperne i Ringkøbing-Skjern tilbyder mennesker i forskellige 183 
sårbare livsomstændigheder en fortrolig arena og et mødested, hvor man kan hente støtte blandt 184 
andre ligesindede i samme livssituation. FrivilligVest etablerer grupper for skolebørn, unge og voksne. 185 
Opgaven omfatter rekruttering af deltagere, samtaler med brugere, uddannelse af frivillige 186 
igangsættere, annoncering, og administration i forbindelse med grupper, lokalebooking mv.  187 
 188 

Indsatsområder 2022: 189 
Samarbejde med andre kommuner 190 

FrivilligVest skal samarbejde med nabokommuner omkring selvhjælp, for borgere med ”sjældne” 191 
problemstillinger. FrivilligVest skal desuden indhente inspiration til det øvrige selvhjælps- og 192 
trivselsgruppetilbud hos andre kommuner. 193 

 194 

Bydelsmødre 195 

Bydelsmødre er et integrationsprojekt, mhp. integration af særligt østeuropæiske kvinder i 196 
samarbejde med lokale foreninger. Bydelsmødrene kan også hyres ind som tolke.  197 
 198 
Mandeklubben Vest 199 
Samværstilbud for mænd i alderen 18-99, der selv planlægger deres aktiviteter. FrivilligVest er 200 
med i opstartsfasen.  201 
  202 

http://www.frivilligvest.dk/


Appendiks 1 203 

 204 

 205 

 206 

Organisering af 207 

Frivillighedsområdet for den kommende byrådsperiode 208 

Følgende anbefalinger er skrevet på baggrund af:  209 

1) et opdrag om at undersøge, hvordan man kan styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af den 210 

sociale, den folkeoplysende og den kulturelle frivillighed, så frivilligheden kan bidrage endnu mere til det 211 

gode liv for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune 212 

2) drøftelser fra et debatmøde 10. februar med deltagelse af alle interesserede råd og samvirker samt 213 

FrivilligVests bestyrelse og 214 

3) høringssvar fra kommunens råd og samvirker samt FrivilligVests bestyrelse 215 

Anbefalingerne er udarbejdet af Jesper Lærke fra Økonomiudvalget, Erik Viborg fra Kultur- og 216 

Fritidsudvalget, Niels Rasmussen fra Social- og Sundhedsudvalget, samt af Anette Ørbæk, direktør på 217 

området og Emil Sloth Sig, Frivillighedskoordinator. 218 

Anbefalingerne angår: Aftenskolesamvirket, Centerbyernes fælles forum, Foreningssamvirket, 219 

Frivilligrådet, FrivilligVests bestyrelse, Handicaprådet, Kulturelt Samråd, Landdistriktsrådet, Ungdomsrådet 220 

og Ældrerådet 221 

Proces 222 

 15. juni: orientering i Kultur- og Fritidsudvalget om anbefalingerne 223 

 23. juni: orientering i Social- og Sundhedsudvalget om anbefalingerne 224 

 10. august: politisk beslutning i Økonomiudvalget  225 

 17. august: evt. endelig beslutning i Byrådet 226 

 227 

I det nedenstående skitseres hvordan samarbejde på tværs af eksisterende råd og samvirker kan 228 

organiseres. 229 

 230 

De eksisterende råd og samvirker bevares 231 

Der ændres ikke på navnet eller de overordnede ansvarsområder for de eksisterende råd og samvirker i 232 

Ringkøbing-Skjern Kommune for den kommende byrådsperiode. 233 

Dog udtræder FrivilligVest af Frivilligrådet pr. 1. januar 2022. 234 

 235 

Netværket frivilligforum dannes 236 

Fra og med efteråret 2021 afholdes netværksmøde i netværket Frivilligforum. Netværket har 11 pladser. 237 

Hvert af følgende 10 har én plads, som det ikke er obligatorisk at benytte, og som kan udfyldes af 238 

forskellige personer fra møde til møde:  239 

Aftenskolesamvirket, Centerbyernes fælles forum, Foreningssamvirket, Frivilligrådet, FrivilligVests 240 

bestyrelse, Handicaprådet, Kulturelt Samråd, Landdistriktsrådet, Ungdomsrådet og Ældrerådet 241 

H Ø R I N G S O P L Æ G  

Sagsbehandler 
Emil Sloth Sig 
Direkte telefon 
20 90 36 86 
Dato 
7. maj 2021 
Sagsnummer 
20-006092 

https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=25
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-og-vaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=3106#50cee464-bd2d-40f9-b5fe-021ee9dd65d8
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=26
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/frivilligraadet
https://www.frivilligvest.dk/om-os/kontakt
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/handicapraad
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/kulturliv/kulturelt-samraad
https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landdistriktsraadet#accordion-4
https://www.facebook.com/RingkoebingSkjernUngdomsraad/
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/aeldreraadet
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=25
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/erhvervs-og-vaekstudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=3106#50cee464-bd2d-40f9-b5fe-021ee9dd65d8
https://foreningsportalen.rksk.dk/side.asp?wkid=ringkoebing&side=26
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/frivilligraadet
https://www.frivilligvest.dk/om-os/kontakt
https://www.frivilligvest.dk/om-os/kontakt
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/handicapraad
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/kulturliv/kulturelt-samraad
https://www.rksk.dk/om-kommunen/en-landdistriktskommune/landdistriktsraadet#accordion-4
https://www.facebook.com/RingkoebingSkjernUngdomsraad/
https://www.rksk.dk/om-kommunen/raad-naevn-syn-og-kommissioner/aeldreraadet


Desuden reserveres en plads til en økonomiudvalgspolitiker. I netværket kan deltagerne inspirere hinanden 242 

til nye samarbejder på tværs af aldersgrupper og geografi. Deltagerne kan desuden udveksle erfaringer og 243 

understøtte hinanden ift. kommunikation, rekruttering osv. 244 

Frivilligforum har intet formandskab, men Frivilligforum kan vælge tovholdere for konkrete indsatser, hvor 245 

der er brug for, at nogen tager ansvar for at lede et mere forpligtende samarbejde. 246 

 247 

Grænseflade til eksisterende råd og samvirker 248 

Frivilligforum skal ikke udforme politikker og er upolitisk, men kan evt. udforme principper, retningslinjer og 249 

projekter for frivilligheden, der understøtter den tværgående frivillige indsats i kommunen. 250 

Frivilligforum skal ikke uddele midler, være høringspart eller have en rådgivende rolle for byrådet eller 251 

administrationen. Disse opgaver skal de eksisterende råd og samvirker fortsat varetage 252 

 253 

Administrativ understøttelse 254 

FrivilligVests daglige leder er sekretær på møderne i Frivilligforum. 255 

 256 

Frivilligforums tværgående samarbejde understøttes først og fremmest af FrivilligVests ansatte i det 257 

omfang, FrivilligVest har ressourcer til det. Herudover og i tilfælde, hvor det giver særligt god mening 258 

understøttes det tværgående samarbejde af Ringkøbing-Skjern Kommunes ansatte. 259 

Omfanget (timetal) af FrivilligVests opgaver i forbindelse med understøttelsen af Frivilligforum skrives ind i 260 

det bilag, som årligt udarbejdes for samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og FrivilligVest, for at 261 

sikre, at FrivilligVest har den fornødne tid til understøttelsen.  262 

 263 

Møder og samarbejde 264 

Frivilligforum mødes 1-4 gange årligt. Mødernes formål er at repræsentanterne fra de forskellige 265 

frivilligområder lærer hinanden bedre at kende, og finder ud af, hvad de hver især kan bidrage med. Dette 266 

skal danne fundamentet for, at deltagerne kan sparre med hinanden om konkrete udfordringer.  267 

Da formålet således i høj grad handler om at understøtte civilsamfundets idéer, er der ikke på forhånd 268 

planlagt konkrete indsatser, som Frivilligforum skal arbejde på. Møderne bærer præg af kreative processer 269 

og idegenerering, der skal sætte gang i nye tværgående samarbejder. De nye samarbejder fortsætter 270 

primært i mindre arbejdsgruppen blandt dem, der kan se værdi med samarbejdet. Samarbejdet igennem 271 

Frivilligforum er attraktivt på grund af muligheden for tæt administrativ understøttelse. 272 

Frivilligforum kan beslutte at afholde årlige dialogmøder for samtlige frivilligforeninger i kommunen. 273 

 274 

Kommunikation internt og eksternt 275 

Det der sker mellem møderne er mindst ligeså væsentligt, som møderne selv. Derfor laves en 276 

Facebookgruppe1 el. lign., så deltagerne kan orientere om nye tiltag, fremlægge status på fælles projekter 277 

og arrangere møder, hvor alle ikke behøver at sidde med. FrivilligVests er tovholder i Facebookgruppen, så 278 

den holdes opdateret og anvendes fornuftigt.  279 

                                                             
1 Kommunen må ikke facilitere samarbejdsrum på Facebook. Oprettes rummet af Frivilligforums øvrige deltagere, må 
kommunen gerne deltage i rummet. Det er vigtigt, at der i Facebook gruppen ikke udveksles peronfølsomme 
oplysninger (lister med navne og telefonnumre etc.). Ligeledes skal henvendelser, der kræver Ringkøbing-Skjern 
Kommunes administrative sagsbehandling rettes til kommunale mailadresser, da administrationen ikke må foretage 
sagsbehandling igennem Facebook. 



Desuden anvendes relevante Facebooksider udadtil, når Frivilligforum vil efterspørge bredere og yderligere 280 

sparring hos interesserede herunder også blandt de uformelt organiserede frivillige. 281 

 282 

Dagbladet Ringkøbing-Skjern 283 

Dagbladet Ringkøbing-Skjern orienteres om den eksterne kommunikation, så de kan formidle de nye tiltag, 284 

og følge med i ”nyhedsstrømmen”.  285 

Dagbladet opfordres til at have en sektion i avisen, hvor frivillige kan fortælle om de projekter, som de 286 

arbejder på, så andre kan læse om det og tilbyde sparring. 287 

 288 

Økonomi 289 

Eventuelle udgifter til Frivilligforums drift og aktiviteter afholdes af Ringkøbing-Skjern Kommune. 290 

 291 


