
Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus.

Vanløse Lokaludvalg
Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal

2720 Vanløse

Telefon
3819 0860

Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Byudvikling & Events
Nyropsgade 1, 3. sal
1602 København V

Att.: Udviklingskonsulent Mikkel Emborg
miembo@kff.kk.dk

Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. Frivillighedspolitik.

Vanløse Lokaludvalg har med interesse læst udkastet til 
frivillighedspolitik – og det var hurtigt gjort!

Lokaludvalget er enigt i, at det er vigtigt at påskønne frivilliges indsats 
på mange områder af kommunernes arbejdsfelter, men det er ikke 
gjort med en frivillighedsdag om året. Påskønnelsen ser vi gerne, men 
det kunne med fordel følges op i form af økonomiske incentiver til 
arbejdet for de frivillige. Dette vil være af særlig vigtighed i 
forbindelse med, at kommunen ønsker at gennemføre politiske tiltag, 
hvor der stilles med krav om indflydelse og kontrol fra kommunen 
side.

Lokaludvalget mener at der i politikken mangler et fokus på 
kommunens nuværende regler og arbejdsgange i forbindelse med 
arbejdet med de frivillige. En gennemgang af området med fokus på at 
gøre det så let og enkelt som muligt for de frivillige, vil være et godt 
sted at sætte ind.

For hvad hjælper det med nye gode tiltag, hvis f.eks. reglerne for 
ansøgning om kommunalt tilskud er meget bureaukratiske, ulogiske 
og uigennemskuelige? 

Et eksempel: Når Vanløse Tennisklub skal ansøge om kommunalt 
tilskud, så skal klubben faktisk kunne redegøre for samtlige 
medlemmers (under 25 år) aktiviteter i hele sæsonen. Der er ingen 
faste træningstider, så hvis spiller A og B en formiddag får lyst til at 
spille, så skal det registreres og dokumenteres af klubbens kasserer. 
Ellers er der ingen tilskud!
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Et andet eksempel: Hvis Vanløse Badminton Klub sender tre spillere 
ud til en individuel turnering, og de vælger den samme 
turnering/arrangør giver det 1 x tilskud. Havde klubben i stedet valgt 
at sende de tre spillere til tre forskellige turneringer, ja så havde de 
fået 3 x tilskud, selvom der ikke havde været mere aktivitet!

Det er dog ikke kun de nuværende regler, der bør være fokus på. Når 
der skal laves nye regler, bør det i langt højere grad indarbejdes, at de 
bliver så ubureaukratiske som muligt.

Lidt polemisk vil vi afslutte med at efterlyse en beskrivelse, hvad
politikken går ud på, rent politik!

Med venlig hilsen

Bent Christensen
Formand for Vanløse Lokaludvalg
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