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Aftalens parter  
Nærværende aftale indgås mellem:  

 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune  
I det følgende kaldet kommunen  

 
 
 
 
FrivilligVest  
I det efterfølgende kaldet FrivilligVest  
 
  



Indledning:  
I dette bilag beskrives 4 temaer med tilhørende opgaver, indsatser, succeskriterier og konkrete 
handlinger, som FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune skal samarbejde om i 2021. De konkrete 
temaer er som følger:  
• Tema 1: Synliggørelse af frivilligheden  

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

• Tema 3: Rådgivning og kompetenceudvikling af frivillige.  

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

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

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

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

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

• Inspiration til at finde samarbejdspartnere til projekter mm.  

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

• Rådgivning og hjælp til opstart af nye foreninger.  

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

 

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

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

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

frivilligcentre.  
• Deltagelse i netværket af §18 driftstilskudsmodtagere 
• Deltagelse i arbejdsgruppen om Sundhedsugen i Ringkøbing-Skjern Kommune 
• Tovholder i arbejdsgruppen om boblberg.dk frem til februar 2022.  
• Medlemskab af Frivilligrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Tema 1: Synliggørelse af frivilligheden.  
Igennem tæt samarbejde skal Ringkøbing-Skjern Kommune, FrivilligVest og skabe værdi for lokale 
frivillige, så frivillige får de bedst mulige vilkår for at udvikle sig. 
Borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune skal kende til FrivilligVests tilbud. FrivilligVest skal formidle 
hvilken forskel de frivillige kræfter gør hver dag i lokalområdet for at anerkende de frivilliges indsats, 
samt motiverer de, der ikke er frivillige til at engagere sig i frivilligt arbejde.  
Dette gælder for hele kommunens frivillighed på tværs af områderne kultur, fritid, borger-
sogneforeninger og frivilligt socialt arbejde. Det gælder også uanset om frivilligheden er organiseret 

http://www.frivilligjob.dk/


under traditionelle foreninger, eller hvor der er tale om mere uorganiseret og flygtig frivillighed.  
 

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

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

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

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

Indsatsområder 2021:  
Fotoudstillingen Frivillig365  
Udstillingen hylder frivilligheden og fortæller historien om mangfoldigheden i den lokale frivillighed. 
Udstillingen skal i 2021 fortsat opsættes flere forskellige steder i hele kommunen efter behov. Ved 
udgangen af 2021 leveres hvert af de 17 billeder tilbage til den forening, der af afbilledet.  
 
Nationale kurser i Ringkøbing-Skjern Kommune  
FrivilligVest skal tiltrække forskellige nationale kurser i frivillighed til Ringkøbing-Skjern Kommune.  

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

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

 
Synlighedsgivende events 
I 2021 deltager FrivilligVest i arrangementer, der synliggør frivilligheden og FrivilligVest. Dette 
inkluderer frivilligbasar, fundraisingarrangementer, §18 informationsmøder, fejringen af frivillige i 
forbindelse med uddeling af Frivilligprisen. 
I 2021 er målsætningen at afholde et arrangement, der går på tværs af de forskellige typer frivillighed. 
Dette finansieres gennem de 205.000 kroner, der oprindeligt blev tildelt FrivilligVest i forbindelse med 
Danmark Dejligst.  

 
Tema 2: Understøttelse og udvikling af frivilligheden i 
Ringkøbing-Skjern Kommune.  
FrivilligVest skal understøtte, at frivillige som ønsker at varetage frivilligt arbejde har let adgang til 
informationer om frivilligjobs af enhver slags.  
 
I lyset af coronaepidemien vil det for 2021 være blandt FrivilligVests vigtigste opgaver, at understøtte 
foreningernes udvikling af digitale fællesskaber og digital foreningsdrift. Coronaepidemien har været 
et hårdt slag mod deltagerantallet i mange foreninger. Derfor er det ligeledes meget vigtigt, at 
FrivilligVest hjælper med at skubbe gang i klassiske frivillige fællesskab, når coronarestriktionerne 
igen tillader det. 
 

Succeskriterier:  
• FrivilligVest arbejder målrettet mod, at flere af de 40%, der ikke er frivillige i 2020, bliver 

frivillige i 2021. 

• FrivilligVest skal arbejde for, at der årligt sker en stigning på 15 % i forhold til antallet af 
foreninger og institutioner, som bruger frivilligjobs.dk. Nulpunktet er antal i 2016, dvs. 44 
oprettede job, 10 ansøgninger og 12 organisationer, der brugte siden.  

o Målet i 2021 er: 85 oprettede job, 20 søgte job og 24 organisationer, der bruger siden.  

http://www.frivilligvest.dk/


• I 2021 skal der fortsat være et stort kendskab (57% i 2020) til FrivilligVest blandt kommunens 
borgere.  

 

Indsatsområder 2021  
Orientering til tilflyttere om frivilligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune  
FrivilligVest deltager i tilflytterarrangementer og fortæller bl.a. om muligheden for at få hjælp hos 
FrivilligVest, hvis man ønsker at engagere sig frivilligt.  
Dette sker som del følgende. Tilflyttere: modtager kontaktoplysninger til kommunens fem 
tilflytterguider; får tilbud om at blive kontaktet af en frivillig, lokal velkomstambassadør; inviteres til 
lokale velkomstarrangementer for nye tilflyttere; siden flytmodvest.dk samler oplysninger om kultur 
og fritid mm. som er interessante for tilflyttere. De inviteres ind i netværket InWestjylland for unge. 

 
Søndagsaktiviteter 

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

 
Lydavisen 
FrivilligVest understøtter dette frivilligdrevne tilbud til alle i Ringkøbing-Skjern Kommune, som pga. 
syns- og læsehandicap har svært ved at følge med i lokale nyheder.  
 
West Crew  

West Crew er et korps af eventfrivillige og på sigt måske også velkomstambassadører, som bygges op 
med inspiration fra Rethinkers i Aarhus samt eventfrivilligkorps andre steder i landet. De frivillige i 
korpset kommer til at deltage i mange forskellige typer af events, arrangementer etc. både på kultur-, 
sports-, fødevareområdet mm. 
Projektet kan låne den eksisterende IT løsning fra Copenhagen Volunteers.  
Projektet er under opstart sammen med museet og er klar på et endnu uvist tidspunkt (afhænger af 
coronasituationen).  

 

Men´s Health Week (uge 24)  
FrivilligVest får flere foreninger til at bidrage til Men´s Health Week. Ugen afholdes i samarbejde med 
Sundhedscenter Vest og sætter fokus på lokale foreningsaktiviteter. Aktiviteterne afholdes i uge 24, 
2021. 
 
Grejbank  
FrivilligVest undersøger i 2021, om der er interesse og mulighed for en Grejbank til udlån af udstyr 
mellem foreningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Tema 3: Rådgivning og kompetenceudvikling af frivillige.  
Frivillige skal kunne få rådgivning og deltage på kompetenceudviklende kurser, som udbydes af 
FrivilligVest. Kurser forstås her som temadage, temaaftener, korte og lange traditionelle kurser, 
studieture, webinarer, online læring, læringsnetværk/erfagrupper, osv. 

 
Succeskriterier:  

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

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

 



• Antallet af brugere af FrivilligVests onlineservice og kurser skal stige 10 % årligt. Dette baseres 
på en trafikmåling på FrivilligVests hjemmeside og Facebookside. Nulpunktsmålingen 
foretages fra 1. januar til 31. december 2021. For kurserne tages der udgangspunkt i 
deltagerantallet på FrivilligVests kurser i 2020.  

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

 

Indsatsområder 2021:  
Kurser i 2021  
Jf. www.frivilligvest.dk  
 

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

Tema 4 Udvikling af selvhjælpsgrupper og trivselsgrupper i 
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Selvhjælpsgrupperne og trivselsgrupperne i Ringkøbing-Skjern tilbyder mennesker i forskellige 
sårbare livsomstændigheder en fortrolig arena og et mødested, hvor man kan hente støtte blandt 
andre ligesindede i samme livssituation. FrivilligVest etablerer grupper for skolebørn, unge og voksne. 
Opgaven omfatter rekruttering af deltagere, samtaler med brugere, uddannelse af frivillige 
igangsættere, annoncering, og administration i forbindelse med grupper, lokalebooking mv.  
 

Indsatsområder 2021: 
Samarbejde med andre kommuner 

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

 

Bydelsmødre 

Bydelsmødre er et integrationsprojekt, der startede i efteråret 2020 mhp. integration af særligt 
østeuropæiske kvinder i samarbejde med lokale foreninger.  
 
Mandeklubben Vest 
Samværstilbud for mænd i alderen 18-99, der selv planlægger deres aktiviteter. FrivilligVest er 
med i opstartsfasen.  

http://www.frivilligvest.dk/
https://www.frivilligvest.dk/9-uncategorised/18-frivillig-i-selvhjaelp

