
 
 

Side 1 af 6 
 

Samarbejdsaftale 

mellem  

Ringkøbing-Skjern Kommune 

og 

FrivilligVest 
 

 

 

 

 

Aftalens parter  

Nærværende aftale indgås mellem:  
 
Ringkøbing-Skjern Kommune  
I det følgende kaldet kommunen  
 

 

 

 

 

FrivilligVest  
I det efterfølgende kaldet FrivilligVest 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Side 2 af 6 
 

Indledning 

Igennem de seneste år har der været en stigende bevågenhed på frivillighedsområdet i hele 

landet, og det gør sig også gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Arbejdet har i Ringkøbing-Skjern Kommune bl.a. bygget på en politisk vedtaget vision og en 

overordnet politik om ”Det gode liv”, som danner platform for det politiske og administrative 

arbejde med frivillighed. 

Udviklingsarbejdet med frivillighedsområdet omfatter bl.a. indgåelse af en samarbejdsaftale 

mellem FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune. Frivilligområdet er i denne aftale tænkt 

bredt og omfatter alle sektorer f.eks. sundhed, social, kultur, fritid og landdistrikter, 

uorganiserede og foreningstilknyttede frivillige, samt alle typer af foreninger, netværk, 

grupper m.m. 

FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker også med denne samarbejdsaftale at 

sikre et godt og nært samarbejde, byggende på gensidig respekt, ligeværd og dialog, samt at 

fremme samskabelsen. Med denne samarbejdsaftale følger ligeledes et bilag som revideres 

årligt, og som beskriver forskellige konkrete temaer som parterne forpligter sig til at 

samarbejde om i det pågældende år. 

 

Formål 

Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre, at der sker tiltag for at fremme og udvikle 

frivillighedsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Denne udvikling skal på sigt medføre et yderligere løft af borgernes trivsel og livskvalitet. 

De frivillige skal opleve det frivillige arbejde, som tilfredsstillende og meningsfuldt. 

Der skal tilstræbes at skabe de bedste rammer/vilkår og udviklingsmuligheder for de 

frivillige. 

I dag er Ringkøbing-Skjern Kommune en af de kommuner, som er i front på 

frivillighedsområdet, hvilket ønskes udbygget på forskellige frivillighedsparametre, herunder 

samskabelsesdimensionen.  
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Organisering af samarbejdet 
 

Parterne 

I dette afsnit vil der være en kort beskrivelse af de 2 parter (FrivilligVest og Ringkøbing-

Skjern Kommune), som denne samarbejdsaftale indbefatter. Beskrivelsen vil omfatte de 2 

parters fundament for at arbejde med frivillighed samt, hvordan samarbejdet skal foregå og 

forsøges optimeret. 

FrivilligVest 

FrivilligVest er en selvstændig forening, der arbejder med at udvikle og udbrede det frivillige 

engagement i både Ringkøbing-Skjern Kommune og udenfor kommunegrænsen. FrivilligVest 

er en sammenlægning af det tidligere Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern og Frivilligheds- og 

Ildsjæleakademiet. Organisationen har et bredt arbejdsområde, der omfatter det frivillige 

arbejde i den bredest mulige forståelse, indenfor det sociale område, idrætten, kulturen, 

landdistrikterne og andre relevante områder. 

I vedtægterne for FrivilligVest indgår følgende formålsparagraf: ”FrivilligVests formål er at 

styrke og udvikle forenings-, ildsjæle- og frivillighedskultur både lokalt og nationalt. Foreningen 

skal indgå i et samarbejde mellem foreninger, borgere og den offentlige sektor. I samarbejdet ses 

foreninger og borgere som partnere og ressourcer til at skabe ny og forbedret velfærd samt et 

styrket fællesskab. Foreningen skal bidrage med at udvikle og give rum til et aktivt 

medborgerskab. ” 

En formålsparagraf, der i det daglige arbejde er understøttet af en vision: ”Alle vil være 

frivillige”, og en mission: ”Vi vil sammen udvikle og udbrede det frivillige engagement”. 

FrivilligVest’s slogan er: ”Der er en frivillig i os alle!” 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Ringkøbing- Skjern Kommunes Vision ”Naturens Rige”, og politikker så som f.eks. ”Politik for 

det gode liv” stiller skarpt på frivillige og de frivilliges indsatsers store betydning for 

kommunens borgere – og hvorledes Ringkøbing-Skjern Kommune vil agere på området. 

 

Under overskriften ”Et liv i balance” i Naturens Rige beskrives visionen således: 

”Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien 

får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive 

borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang, 

styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her. ” 

Og mottoet dertil er: ”Vi vil puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives klub” 
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”Politik for det gode liv” opstiller en række målsætninger, som kan involvere frivillige bl.a. 

 Velfærdsopgaverne bliver løst i samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og/eller 
foreninger 

 Ildsjælenes initiativer for fællesskaber og ny løsninger bliver værdsat 
 Sammen skaber vi rum, hvor relationer bliver knyttet og benyttet 

 
For at understøtte og skabe gode rammer for de frivilliges og ildsjæles virke og udvikling i 
kommunen, har Ringkøbing-Skjern Kommune bl.a. oprettet økonomiske puljer såsom 
ildsjælepuljen, §18-puljen og landdistriktspuljen samt organiseret sig med ansatte, som har 
særlig fokus på samarbejdet med frivillige - herunder også FrivilligVest.  
 

Samarbejdsfladen mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og FrivilligVest 

Den vigtigste samarbejdsflade er dialogmøder. Der afholdes minimum 4 dialogmøder om året, 
hvor der som udgangspunkt vil være et møde i hvert kvartal. 
 
Første kvartal:  
Statusmøde – herunder årsrapport. 
Andet kvartal:  
Status, opfølgning og rollefordeling. 
Tredje kvartal:  
Drøftelse af fremadrettede aftaler, indsatsområder, opgaver og succeskriterier for det 
kommende kalenderår.  
Fjerde kvartal:  
Bilagets ordlyd låses fast for året efter. 
Dialogmøderne vil derudover omhandle strategiske elementer som statusdrøftelser, 
planlægning, evalueringer, opgaver, indsatser, succeskriterier, målopfyldelse med mere. 
 
FrivilligVest er ansvarlig for at indkalde til og gennemføre dialogmøderne. 
 
I dialogmøder deltager fast følgende faglige kontaktpersoner: 
 
Fagområde Kontaktperson 
Ekstern Udvikling – Ringkøbing-Skjern 
Kommune 

Frivillighedskoordinator 

Kultur, Natur og Fritid – Ringkøbing-Skjern 
Kommune 

Fritidskonsulent 

  
FrivilligVest Daglig leder 
 
Når det er relevant deltager en udpeget kommunal leder/direktør i møderne, samt 1-2 
repræsentanter fra FrivilligVest. 
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Opgaver, indsatser og succeskriterier  

Opgaver og indsatsområder varierer naturligvis over tid og derfor ikke er en direkte del af 
denne overordnede aftale. Opgaver, indsatser og succeskriterier justeres og prioriteres årligt 
på årets tredje dialogmøde, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune og FrivilligVest sammen 
aftaler de nærmere opgaver, indsatser og succeskriterier for det efterfølgende år. Disse 
noteres som et bilag til denne aftale. Den kommende periodes opgaver, indsatser og 
succeskriterier er beskrevet i vedlagte bilag. 

Økonomi 
 

Ringkøbing-Skjern Kommune: 

Kommunen støtter fra 1.1.2019 FrivilligVest med et årligt tilskud jf. nedenstående. Tilskuddet 

udbetales årligt den 1. januar i tilskudsåret. Tilskuddet er sammensat fra følgende områder 

(tal fra 2019): 

Tilskud Beløb Bemærkninger 

 

§18-området 

 

746.000 kr. 

Indeværende driftsaftale med 

FrivilligVest 

 

§18-området – drift af 

Selvhjælpsgrupperne 

 

 

293.000 kr. 

Pr. 1. januar 2019 har Social- og 

Sundhedsudvalget vedtaget at midlerne 

til arbejdet med Selvhjælpsgrupperne 

overgår fra Selvhjælp Ringkøbing-Skjern 

til FrivilligVest. Midlerne er øremærket 

til drift af selvhjælpsgrupperne. 

 

Vækstpuljemidler 

 

500.000 kr. 

Medarbejder til nytænkning og 

opprioritering af frivillig-og 

ildsjæleindsatsen  

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 

 

 

200.000 kr. 

Kultur og Fritidsudvalget har bevilget 

følgende beløb i 2018, 19 og 20: 

 300.000 kr. i 2018,  

 200.000 kr. i 2019 og 

 100.000 kr. i 2020.  

 

Noter:  

 Tilskuddene fremskrives årligt med den til enhver tid fastsatte prisfremskrivning af 

Byrådet. 
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 Ved yderligere udviklingstiltag, som ikke er indeholdt i samarbejdsaftalen kan 

FrivilligVest gå i dialog med kommunen om eventuelle øvrige støtte- og 

samarbejdsmuligheder. 

 Yderligere er der indgået aftale med Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune om 

betaling af arbejdsgiverandelen for en fleksjobmedarbejder til FrivilligVest. 

FrivilligVest: 

FrivilligVest forpligter sig til at forvalte sit budget til størst mulig nytte i henhold til 

FrivilligVest’s formål og den kommunale samarbejdsaftale.  

 

Specifikt i forhold til det kommunale bidrag til FrivilligVest’s budget, forpligter FrivilligVest 

sig til at forvalte midlerne således, at kommunalfuldmagtsreglerne opfyldes - dvs., at midlerne 

bl.a. ikke anvendes til konkurrenceforvridende tiltag eller kommercielle formål. 

Kommunalfuldmagtsreglerne vil der løbende være opmærksomhed på bl.a. via de aftalte 

dialogmøder. 

Endvidere skal midlerne anvendes, så det giver størst mulig nytte for frivilligheden og 

borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Revideret årsregnskab fremsendes til kommunen 

inden den 31. marts det efterfølgende år. FrivilligVest forpligter sig til at søge midler hos 

ministerielle puljer, private fonde og lignende for at kunne sikre Frivilligcentrets fremtid i 

kommunen. 

Aftaleforhold 

Samarbejdsaftalen er løbende og træder i kraft den 1.1.2019. Aftalen kan skriftligt opsiges af 

begge parter med et års varsel til årsskiftet. Ophører aftalen bortfalder tilskuddet fra 

ophørstidspunktet. Nærværende aftale er godkendt: 

Dato:    Dato: 

 

 

 

 

Hans Østergård 

Borgmester 

 

Hans Pinderup 

Bestyrelsesformand, FrivilligVest 

 

Jens Peter Hegelund Jensen 

Kommunaldirektør 

 

Susanne Rystok 

Daglig Leder, FrivilligVest 


