
9. Høring vedr. Én indgang for frivilligheden i København (2012-33009)
Lokaludvalget skal tage stilling til høring vedr. Én indgang for frivilligheden i København.

INDSTILLING 

Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg

at Lokaludvalget godkender bemærkningen til høringen vedr. Én indgang for 1.
frivilligheden i København. 

Problemstilling
Lokaludvalget skal tage stilling til høring vedr. Én indgang for frivilligheden i København, med 
høringsfrist d. 1. april 2012.

Baggrunden for høringen er Kultur- og Fritidsudvalget drøftelser om at samle kommunens 
frivilligindsatser ét sted. Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden marts 2011 afdækket sagen, bl.a. 
via møder med alle forvaltninger på kontorchefniveau, i forbindelse med høringen af 
frivilligpolitikken på det offentlige møde i Osramhuset d. 17. maj 2011, ligesom en række 
organisationer og foreninger har peget på udfordringerne i den nuværende organisering i deres 
høringssvar. 

Københavns Kommune har med vedtagelsen af Frivillighedspolitikken d. 25. august 2011 forpligtet 
sig på at styrke frivilligområdet. 

Høringen lægger op til at samle centralforvaltningernes indsatser på frivillighedsområdet, således at 
alle, der arbejder med frivillighed, samles i et center for frivillighed uanset karakteren af det frivillige 
arbejde. Centret samler tilskudsmidler og medarbejdere i centralforvaltningen, for at gøre støtten til 
frivillige initiativer mere koordineret, plus at centret kan stå for en strategisk udvikling på tværs af 
bydele og fagområder. Et samlet center forventes ikke at kræve tilførsel af yderligere ressourcer, men 
der skal ske en ændring på tværs af forvaltningerne. 

Høringen har været behandlet i Børn-, Unge, Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og 
Sundhedsudvalget. Begge ser positivt på styrkelsen og simplificeringen af kommunens 
frivillighedsarbejde. Social- og Sundhedsudvalget har dog været bekymret for, at det nye center skal 
sagsbehandle lokaludvalgenes puljemidler. I forbindelse med høringen har der været dialog med 
Kultur- og Fritidsforvaltningen, og det skal bemærkes at lokaludvalgenes puljemidler ikke er 
omfattet af forslaget.

Høringsmaterialet findes på www.blivhoert.dk

  

Løsning

Lokaludvalget godkender forslaget til høringssvar, som er udarbejdet af Børn-, Unge, Fritids- og 
Idrætsudvalget: 

”Lokaludvalget hilser omorganiseringen velkomen og glæder sig til samarbejdet med 
det kommende Center for frivillighed”.



Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

bilag

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs beslutning den 15.03.2012

Lokaludvalget godkendte forslaget til høringssvar.




