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Proces- og handleplan
Borger og kommune skal sammen arbejde for at skabe rammerne for et veletableret
system for organiseringen af den frivillige indsats. I perioden 2015-2018 vil Dragør
Kommune bidrage til udviklingen af det frivillige område med udgangspunkt i
nedenstående succeskriterier.

Succeskriterier:


I perioden 2015 – 2018 skal hovedpunkterne i Dragør Kommunes politik for
medborgerskab og frivillighed være implementeret.



Der skal være sikret et bredt medejerskab til politikkens grundtanker blandt
borgere i Dragør Kommune.



Antallet af borgere, der gør en frivillig indsats skal markant forøges i perioden
2015-18.



Det skal være blevet væsentligt nemmere og mere personligt tilfredsstillende at
yde en frivillig indsats i Dragør Kommune i perioden 2015-18.



Porteføljen af frivillighedsjob skal markant øges i perioden 2015-18 og udviklingen
af disse skal ske i en positiv vekselvirkning mellem private borgere, foreninger og
kommune.

Ved afslutningen af perioden 2015-18 vil forvaltningen gennemføre en evaluering af
målopfyldelsen i forbindelse med de opstillede succeskriterier.

Kommunale tiltag i perioden 2015-18
Dragør Kommune skal gennemføre følgende tiltag i perioden 2015-18:
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Oprette en tværgående koordinerende enhed:
Dragør Kommune skal oprette en enhed, der sikrer en tværgående indsats og
koordinering inden for frivillighed og medborgerskab og ansætte en frivillighedskonsulent
som tovholder.
Oprette en medborgerskabshjemmeside med jobbank for frivillighed:
For at gøre det nemt at være frivillig skal der oprettes en hjemmeside, hvor den frivillige
kan få besvaret spørgsmål, og hvor man kan få hjælp til organiseringen af den frivillige
indsats. Hjemmesiden skal bl.a. huse en værktøjskasse og en jobbank.
Etablering af aktivt medborgerskabshus:
Dragør Kommune skal skaffe rammerne for, at et frivillighedshus i Dragør Kommune
kan oprettes og understøtte driften heraf. Hvorledes driften af et frivillighedshus skal
organiseres skal nærmere fastlægges.
Afholde årlige medborgerskabsarrangementer:
For at skabe opmærksomhed og anerkendelse omkring indsatsen på frivillighedsområdet
vil Dragør Kommune hvert år afholde en aktiv medborgerskabsdag, hvor der bl.a.
uddeles en årlig medborgerskabspris. Herudover vil Dragør Kommune arrangere
foredrags/undervisningsforløb for kommunens frivillige og dialogmøder mellem kommune
og de frivillige.

Referencegruppe og koordinerende
medborgerskabsenhed
For at sikre den nødvendige kommunale fokus på implementeringen af Dragør
Kommunes politik for medborgerskab og frivillighed nedsættes en tværgående kommunal
referencegruppe. Referencegruppen består af udvalgte afdelingschefer og direktører på
tværs af forvaltningerne.
Der nedsættes en koordinerende medborgerskabsenhed med en frivillighedskonsulent
som tovholder, der sikrer en tværgående indsats og koordinering inden for frivillighed og
medborgerskab.
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Tidsplan
Politisk

behandling

og

vedtagelse

af

Dragør

Kommunes

politik

for

medborgerskab og frivillighed
August 2014:


udkast til politik fremlægges til politisk drøftelse



dato og indhold for borgermøde om frivillighed fremlægges til politisk
godkendelse

September 2014:


Afholdelse af borgermøde om frivillighed

Oktober 2014:


På baggrunden af borgermødet færdiggør forvaltningen Dragør Kommunes
politik for medborgerskab og frivillighed

November 2014:


Dragør Kommunes Frivillighedspolitik fremlægges til politisk drøftelse med
henblik på vedtagelse

December 2014/Januar 2015


Høring

Februar 2015:


På baggrund af de indkomne høringssvar fremlægges Dragør Kommunes
frivillighedspolitik til endelig godkendelse.

Implementering af kommunale tiltag 2015-2018
2015


Oprettelse

af

tværgående

koordinerende

enhed.

Ansættelse

frivillighedskonsulent
2016


Oprettelse af frivillighedshjemmeside med jobbank for frivillighed
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af



Afholdelse af aktivt medborgerskabsdag med uddeling af kommunens aktiv
medborgerskabspris (efteråret 2015)

2017


Etablering af et medborgerskabshus i Dragør Kommune.

2018


Evaluering af målopfyldelsen i politikken forbindelse med de opstillede
succeskriterier.



Udarbejdelse og vedtagelse af en revideret politik for aktivt medborgerskab
og frivillighed med tilknyttet handleplan for perioden 2019-23.
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