Politik for medborgerskab og samspil med frivillige
(kort udgave)

Høringsudgave

Medborgerskab og samspil med frivillige
Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil – og
styrker samspillet med de frivillige kræfter i Haderslev
Kommune?
Politik for medborgerskab og samspil med frivillige er en invitation til alle
borgere og kommunens ansatte om at deltage i udviklingen af det lokale
demokrati.
Det aktive medborgerskab handler om:
• At udvikle nye måder at arbejde og samarbejde om opgaver mellem
borgere og kommunens ansatte
• At støtte en bevægelse fra ”system møder borger” til ”konkret
medarbejder møder konkret borger”. Herunder: At styrke den enkeltes
muligheder for at tage vare på sit eget liv
• At skabe værdige løsninger, der skaber mest mulig værdi for
borgeren/grupper af borgere
Derfor er formålet med denne politik:
• At udfordre vores forståelse for muligheder og begrænsninger i det
aktive medborgerskab
• At inspirere til en mangfoldig dialog – og at udfordre borgere og
kommunale medarbejdere i Haderslev Kommune
• At signalere, at der er brug for alle
Politikken indeholder flere spørgsmål end svar – for svarene fremkommer
gennem dialog vidt og bredt i hele Haderslev Kommune. Derfor vil der også
blive behov for politikken ændres og opdateres i løbet af et par år.

Dette er en kort udgave af politik for medborgerskab og samspil
med frivillige.
Hele politikken kan hentes på www.haderslev.dk
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Medborgerskabet er grundlaget for innovation og udvikling
Der er tre væsentlige skridt, der har ført frem til politik for medborgerskab og
samspil med frivillige: Visionen, planstrategien og Indsatsudvalget for Velfærd
og Frivillighed.
Vision for Haderslev Kommune: Kommunen har med sin vision markeret, at det
aktive medborgerskab er et centralt element i kommunens fortsatte udvikling
(se tekstboks).
”I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget
for innovation og udvikling.
Den attraktive og varierede bosætning og de gode levesteder
bygger på et fundament af bæredygtighed og sundhed.
Her samarbejder borgere, erhvervsliv og uddannelser for at
skabe og udvikle fremtidens muligheder.
Kommunens stærke kvaliteter er i enhver sammenhæng synlige,
tydelige og nemt tilgængelige”
(Byrådet december 2011).

Haderslev Kommunes planstrategi: Temaerne
i planstrategien udgør blomstens kronblade:
Sundhed og bæredygtighed, Bosætning og
levesteder, Sammenhæng og tilgængelighed,
Erhverv og uddannelse samt Synlighed.
Medborgerskabet, i blomstens centrum, holder
sammen på det hele og giver energi til
kronbladene.
Samtidig symboliserer blomsten livskraft,
bevægelighed og vilje til vækst.
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Indsatsudvalget for Velfærd og Frivillighed
Indsatsudvalget for Velfærd og Frivillighed blev nedsat af byrådet i efteråret
2011.
Udvalget har medvirket til at afdække og beskrive, hvordan Haderslev
Kommune kan blive endnu bedre til at skabe gode vilkår for det frivillige
arbejde og være med til at igangsætte initiativer, der såvel på kort som på
langt sigt kan understøtte en positiv udvikling omkring frivillighed og
medborgerskab.

Indsatsområder - Det vil vi arbejde for
Det følgende er vokset ud af anbefalingerne fra de tre indsatser omtalt
ovenfor: Visionen, planstrategien og Indsatsudvalget for Velfærd og
Frivillighed. Indsatserne er grupperet efter planstrategi-blomsten:
Synlighed
Hvor vil vi hen?
Vi skal være gode til at synliggøre vores mange tilbud, aktiviteter og kvaliteter
både, når det gælder fritidstilbud og natur- og kultur/kulturarvsværdier - og vi
skal være villige til at prøve kræfter med nye ting.
Hvordan bliver vi stolte af vores kommune?
•
Det lokale engagement og den viden, du som borger har om for
eksempel natur, kultur, traditioner, historie og øvrige lokale forhold, er
af stor betydning for at skabe synlighed omkring og udvikling af
kommunens kvaliteter og aktiviteter
•
Samarbejde mellem borgere og kommune om at understøtte og udvikle
forskellige initiativer
o At borgere fungerer som ambassadører for den by, det område,
den egn, de kommer fra
•
At foreningslivets ildsjæle og jubilarer hyldes ved årlige arrangementer
•
Fælles Forum
o Byrådet inviterer alle frivillige aktører i kommunen til årligt
dialogmøde, hvor ønsker og rammer for den frivillige indsats
drøftes
o At der sker en optimering af den nuværende organisering af det
samlede frivillighedsområde i råd og bestyrelser
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•

•

o At der oprettes lokale råd i det omfang det skønnes nødvendigt
Internetbaseret møde og netværkssted for frivillige aktører
o Muliggør kommunikation omkring tilbud og efterspørgsel
mellem borgere og foreninger i forhold til frivillige bidrag og
hjælp i forskellige henseender
Det nordiske venskabsbysamarbejde fortsættes og levendegøres
o Faste og længerevarende kontakter – gerne blandt ildsjæle

Bosætning og levesteder
Hvor vil vi hen?
At Haderslev Kommune er et attraktivt sted at bo og leve.
Hus og hjem, muligheder for aktiviteter og samvær, liv, leg, læring, arbejde,
oplevelser, omsorg, pleje og service af mange forskellig slags er vigtige
elementer for et godt levested. En vigtig forudsætning for det gode levested er,
at der er sammenhæng i og tilgængelighed til de forskellige tilbud.
Hvordan hjælper vi med til at skabe liv og aktivitet?
•
At alle bidrager med det, de kan, i de sammenhænge, de indgår i
•
Det gode naboskab og det lokale engagement er nøgleord
•
Forslag til hvordan der skabes udvikling i Haderslev Kommunes
landdistrikter
•
At lokalsamfund ønsker samarbejde med kommunen omkring
anvendelse og understøttelse af dialogmodellen (partnerskabsaftaler)
Erhverv og uddannelse
Hvor vil vi hen?
Være kendetegnet ved, at erhvervslivets/virksomhedernes behov for
kvalificeret og engageret arbejdskraft kan opfyldes i området.
Det skal være attraktivt at uddannelse sig i Haderslev Kommune.
Hvordan skaber og driver vi arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner?
•
Samarbejdet med og fokuseringen i forhold til Haderslev Erhvervsråds
indsats er en vigtig forudsætning for inddragelse og samarbejde
•
Ambassadørkorpset
5

o

Studerende på ungdomsuddannelser hjælper skoleelever i 7.10. klasse med at finde den rette uddannelse

Sammenhæng og tilgængelighed
Hvor vil vi hen?
At Haderslev Kommune fortsat styrkes som en samlet geografisk enhed. At
byernes forskellige styrker, potentialer og begrænsninger anerkendes.
Byernes sociale aktiviteter og behov, herunder kultur-, idræts- og fritidstilbud,
understøttes og byernes potentialer og ressourcer i området udforskes og
udfordres.
Hvordan kan vi bidrage til en bedre kommune?
•
Fælles opsyn med veje, parker og anlæg
o Praj om for eksempel huller i vejene, ujævne fortove og
hærværk
•
Projekter på privat initiativ for eksempel grundejerforeninger,
virksomheder eller sammenslutning af borgere er med til at udvikle,
skabe sammenhold og måske endda muliggøre nye måder til at vores
fysiske omgivelser er renholdte og i god stand
•
Fysisk møde- og netværkssteder for frivillige
o FrivilligCenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev, de
kommende sundhedscentre, biblioteker og lign.
•
Internetbaseret møde- og netværkssted for frivillige aktører
o Muliggør kommunikation omkring tilbud og efterspørgsel
mellem borgere og foreninger i forhold til frivillige bidrag og
hjælp i forskellige henseender

Sundhed og bæredygtighed
Hvor vil vi hen?
At borgere i Haderslev Kommune har de bedste rammer for et godt og sundt liv
– både fysisk og mentalt.
Borgere, der har et godt fysisk og/eller mentalt helbred, er ofte mere
selvhjulpne og har overskud til at deltage aktivt i medborgerskabet.

6

Hvordan kan vi bidrage til bedre sundhed og bæredygtighed?
•
Det sunde liv og de sunde valg bygger i høj grad på den enkeltes
handlinger og valg i dagligdagen
•
Vores adfærd – fysisk og socialt - har betydning for os selv og for vores
omgivelser
•
Aktiv deltagelse i foreningsliv og sociale netværk understøtter mental
og fysisk trivsel
•
Udvikle samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige
o et årligt borgermøde, der arrangeres af kommunen for
kommunens frivillige
o Fokus på samarbejdsudfordringer og udvikling i
samarbejdsflader

Vil du vide mere? Se hele politikken på www.haderslev.dk
Læs på bagsiden hvordan du kan give din mening til kende.
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Giv din mening til kende og send os dine tanker omkring
politikken.

På www.haderslev.dk kan du hente hele politikken, et
høringsskema og se øvrige bilag.

Høringsskemaet bedes du sende retur senest den 2. august på
mail: medborger@haderslev.dk eller til: Sundhed og
Forebyggelse, Nørregade 41,2. sal, 6100 Haderslev att. Lisbeth
Thule Offer

På forhånd tak for dine input til politik for medborgerskab og
samspil med frivillige.
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Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
6100 Haderslev

