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Høring af udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i 
Region Syddanmark 
 

I Region Syddanmark har vi rigtig gode erfaringer med at samarbejde med frivillige og 

patientforeninger, og de frivillige indsatser er i høj grad værdsat. Vi ønsker derfor at styrke 

samarbejdet. Vi vil gerne skabe forudsætninger for, at frivillige uden problemer kan yde en indsats på 

tværs af sektorgrænserne til glæde for de, der modtager hjælpen, og for de frivillige selv. Vi ser derfor 

store perspektiver i et tættere samarbejde med de syddanske kommuner og praktiserende læger om 

at styrke borgernes glæde af den frivillige indsats.  

 

Regionsrådet i Region Syddanmark har på møde i regionsrådet den 25. marts 2019 godkendt et 

udkast til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark, som har til formål at skabe 

mulighed for yderligere samarbejde på frivillighedsområdet. Politikken erstatter Region Syddanmarks 

frivillighedsstrategi fra 2015 og træder i kraft efter endelig politisk godkendelse i efteråret 2019. 

 

Politikken er bygget op omkring 5 hovedbudskaber, herunder: 

 

 Det er attraktivt at være frivillig i Region Syddanmark 

 Frivillige indgår som en naturlig del af hverdagen 

 Frivillighed har mange former 

 Frivillige bevæger sig frit på tværs af region og kommuner 

 Frivillighed bidrager til lighed i sundhed 

 

Sammen med politikken er der udarbejdet seks anbefalinger, som har til formål at understøtte arbejdet 

på frivillighedsområdet i Region Syddanmark. Anbefalingerne er vedlagt som bilag til Politik for 

frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark. 

 

Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark er udarbejdet på baggrund af et politisk 

ønske. En arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter, frivillige og 

nøglemedarbejdere i den syddanske organisation står bag arbejdet med politikken. Politikken er i tråd 

med Region Syddanmarks Sundhedsvision og pejlemærker, og undervejs i processen er både 

frivillige, foreninger samt politikere og brugerrådsrepræsentanter inddraget.   

 

Afgivelse af høringssvar 
Høringssvar til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark kan afgives på 

hjemmesiden: www.rsyd.dk/wm513009 

 
Fristen for afgivelse af høringssvar er tirsdag den 7. maj 2019. 

 

Til relevante høringsparter  

Tværsektorielt Samarbejde 

Kontaktperson: Christine Lund Momme 

clm@rsyd.dk 

Tlf. 29201318 
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For så vidt angår spørgsmål til høringen, kan disse rettes til konsulent Jane Birch Larsen, 

Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark på telefon: 30 55 98 42 eller specialkonsulent 

Christine Lund Momme, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark på telefon: 29 20 13 18. 

 

På baggrund af de indkomne høringssvar forventer regionsrådet at kunne vedtage Politik for 

frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark i september 2019. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 
Stephanie Lose 

Regionsrådsformand 


