Frivilligrådet

REFERAT
Sted:

Mødelokale 1, rådhuset

Dato:

Mandag den 17. december 2018

Start kl.:
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Slut kl.:
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Kaj Aagaard
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Jimi Haumann
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Jens Anker Laursen

Per Jensen
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1.

17-12-2018

Præsentation af rådets medlemmer
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådets medlemmer præsenterer sig, og der bydes velkommen til de nye medlemmer af
rådet.
Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Frivilligrådets medlemmer præsenterede sig.
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2.

17-12-2018

Konstituering
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Der blev i forbindelse med Frivilligdagen den 21. november 2018 afholdt valg til
frivilligrådet.
Det fremgår af frivilligrådets vedtægter, at frivilligrådet selv vælger en formand og en
næstformand.
Forud for konstitueringen drøftes det, hvad der ligger i de to poster.
En oversigt over frivilligrådets medlemmer og suppleanter er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet:
1. Vælger en formand for frivilligrådet
2. Vælger en næstformand for frivilligrådet.

Bilag:
1 Åben Medlemmer af frivilligrådet 2019

219539/18

Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Frivilligrådet valgte Henning Hansen som formand og Kristian Stougaard Poulsen som
næstformand.
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3.

17-12-2018

Udpegning til dialoggruppe vedrørende frivillighed
27.15.12.G01

15/14504

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På baggrund af en dialog mellem de faglige organisationer og Norddjurs Kommune blev det i
2015 besluttet at nedsætte en dialoggruppe vedrørende frivillighed. Dialoggruppen gør én
gang årligt status på samarbejdet mellem frivillige og fagprofessionelle på socialområdet og
sundheds- og omsorgsområdet. Formålet med gruppen er at fortsætte og værne om det gode
samarbejde mellem kommunen og de frivillige.
En beskrivelse af dialoggruppe vedrørende frivillighed på socialområdet og sundheds- og
omsorgsområdet er vedlagt som bilag.
I beskrivelsen fremgår det, at frivilligrådet skal udpege fire repræsentanter fra det frivillige
sociale foreningsliv til at sidde med i dialoggruppen. Frivilligrådet har mulighed for at pege
på såvel medlemmer af frivilligrådet som medlemmer fra frivillige sociale foreninger i
Norddjurs Kommune.
Dialoggruppen mødes den 28. maj 2019 kl. 15.30-17.00 på rådhuset i Grenaa.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der udpeges fire repræsentanter til dialoggruppe vedrørende
frivillighed i 2019.
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Bilag:
1 Åben Dialoggruppe vedr. frivillighed - Kommissorium

14739/16

Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Forvaltningen orienterede om, at tidspunktet for mødet er blevet rykket frem til kl. 14.0015.30 den 28. maj 2019.
Frivilligrådet udpegede Jimi Haumann, Kai Hansen, Børge Jacobsen og Henning Hansen til
dialoggruppe vedrørende frivillighed i 2019.
Frivilligrådet besluttede, at ved afbud indkaldes Marianne Andersen.
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4.

17-12-2018

Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2018
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2018.
Referatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.
Bilag:
1 Åben Referat fra møde i frivilligrådet den 22. oktober 2018
Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Godkendt.
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5.

17-12-2018

Budget og rammer for arbejdet i frivilligrådet
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådets arbejde tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes frivilligpolitik, der er
godkendt i kommunalbestyrelsen den 12. november 2013, samt i vedtægterne og
forretningsordenen for frivilligrådet.
Forvaltningen orienterer om frivilligpolitikken, frivilligrådets vedtægter og forretningsorden,
som også er vedlagt som bilag.
Frivilligrådet har et budget på 25.000 kr. til afholdelse af rådets aktiviteter i 2019.
Forvaltningen forslår på baggrund af tidligere års forbrug følgende fordeling af frivilligrådets
budget:
Budgetposter

Budget

Frivilligdagen og Årets Frivillig

22.000 kr.

Annoncering af frivilligpuljen

1000 kr.

Diverse

2000 kr.

I alt

25.000 kr.

Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådets budget for 2019 udgør 25.000 kr.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet:
1. tager orienteringen til efterretning
2. drøfter forslaget til fordeling af budgettet for 2019.
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Bilag:
1 Åben Frivilligrådets vedtægter

215593/18

2 Åben Frivilligpolitik i Norddjurs Kommune

215590/18

3 Åben Forretningsorden for frivilligrådet i Norddjurs Kommune

215588/18

Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Forvaltningen orienterede om frivilligpolitikken, frivilligrådets vedtægter, forretningsorden
og frivilligrådets budget for 2019.
Frivilligrådet drøftede og godkendte fordelingen af frivilligrådets budget for 2019.
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6.

17-12-2018

Frivilligrådets arbejdsform og opgaver
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Som opstart for det nye frivilligråd drøftes rådets arbejdsform og opgaver, herunder hvilke
emner frivilligrådet ønsker at beskæftige sig med i 2019.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller at frivilligrådet drøfter arbejdsform og opgaver for 2019.
Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Frivilligrådet drøftede arbejdsform og opgaver for 2019.
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7.

17-12-2018

Evaluering af Frivilligdagen 2018
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Den 21. november 2018 blev den årlige Frivilligdag i Norddjurs Kommune afholdt.
Programmet for dagen var følgende:
17.00 Velkomst v/ formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller
17.10 Frivilligrådets årsberetning v/ formand for frivilligrådet Kenneth Møller Kajhøj
17.25 Frivilligfronten det seneste år v/ frivilligkonsulent Kathrine Lund Jacobsen
17.35 Valgprocedure v/ frivilligrådet
17.50 Kåring af Årets Frivillig v/ formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller
18.00 Et glimt fra det lokale frivilligmiljø v/Farsøhthus-Vennerne og Djurs Handi
18.20 Valgresultat v/ formand for frivilligrådet Kenneth Møller Kajhøj
18.30 Spisning og hyggeligt samvær
19.30 Tak for i aften
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet evaluerer Frivilligdagen 2018.
Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Frivilligrådet evaluerede Frivilligdagen 2018.
Frivilligrådet var overordnet set tilfredse med Frivilligdagen 2018.
Frivilligrådet bemærkede den dårlige lydkvalitet, og at det vil være en gode idé, at de
forskellige valgområder har bedre tid til tale sammen inden valghandlingen.
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Det blev foreslået, at man næste år skal have underholdning på Frivilligdagen, og at man kan
trække på foreningernes netværk i forhold til at finde underholdning.
Frivilligrådet foreslår, at valget til frivilligrådet fremover skal foregå skriftligt, såfremt der
laves en fælles prisuddeling.
Frivilligrådet drøftede den igangværende proces med at slå Frivilligdagen sammen med
prisuddelinger på andre områder. På frivilligrådets møde i januar vil frivilligrådet drøfte en
fælles prisuddeling.
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8.

17-12-2018

Frivillig Fredag 2019
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag og fejres den 27. september 2019.
Frivilligrådet skal drøfte, om rådet ønsker at markere Frivillig Fredag 2019 og i givet fald en
indledende drøftelse af, hvordan frivilligrådet ønsker at markere dagen.
Forvaltningen

bemærker,

at

stillingen

som

frivilligkonsulent

er

nedlagt,

og

at

frivilligkonsulenten tidligere år har været tovholder for planlægning og gennemførelse af
Frivillig Fredag.
Evaluering af Frivillig Fredag 2018 er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018, at der fra 2019 skal
afsættes et fast budget til afholdelsen af Frivillig Fredag, som finansieres af frivilligpuljen.
I 2018 blev der anvendt ca. 38.000 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag. Fastholdes samme
koncept, må der påregnes et tilsvarende beløb i 2019.
Der er afsat 200.000 kr. til frivilligpuljen i 2019.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet drøfter:
1. hvordan man ønsker at markere Frivillig Fredag 2019
2. hvor mange midler, der skal afsættes fra frivilligpuljen til afholdelse af Frivillig
Fredag 2019.
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Bilag:
1 Åben Feed-back fra deltagere på Frivillig Fredag 2018

217438/18

Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Frivilligrådet besluttede, at der ikke afsættes midler fra frivilligpuljen til afholdelse af Frivillig
Fredag 2019.
Frivilligrådet vil på sit møde den 28. januar drøfte, hvordan man ønsker at markere Frivillig
Fredag i 2019.
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9.

17-12-2018

Budget for frivilligpuljen 2019 og planlægning af proces for uddeling
27.15.12.Ø40

18/18972

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet, at beskære frivilligpuljen
med 450.000 kr. i 2019, hvorefter frivilligpuljen i 2019 er på 200.000 kr. Frivilligpuljen
dækker over Servicelovens §§ 18 og 79, der vedrører midler til frivilligt socialt arbejde.
Uddeling af puljen sker på baggrund af Norddjurs Kommunes frivilligpolitik. Frivilligrådet
vurderer indkomne ansøgninger og sender et forslag til fordeling af midlerne til voksen- og
plejeudvalget, som træffer den endelige beslutning om fordeling.
Puljen har ansøgningsfrist den 24. februar 2019.
Frivilligrådet skal planlægge processen for uddeling af frivilligpuljen 2019.
Et forslag til tidsplan for behandling af ansøgninger til frivilligpuljen 2019 er vedlagt som
bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet planlægger processen for uddeling af frivilligpuljen
2019.
Bilag:
1 Åben Tidsplan for behandling af ansøgninger til frivilligpuljen 2019
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Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Frivilligrådet godkendte tidsplanen for behandling af ansøgninger til frivilligpuljen 2019.
Frivilligrådet indstiller, at man uddeler hele frivilligpuljen ved ansøgningsfristen den 24.
februar 2019.
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10.

17-12-2018

Frivilligrådets arbejdsplan 2019
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet skal på mødet fastsætte tidspunkter for rådets møder i 2019.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til frivilligrådets arbejdsplan for 2019.
Forslaget til arbejdsplan er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet fastsætter tidspunkter for frivilligrådets møder i 2019.
Bilag:
1 Åben Frivilligrådets arbejdsplan 2019

223139/18

Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Frivilligrådet fastsatte tidspunkter for frivilligrådets møder i 2019.
Den opdaterede arbejdsplan er vedlagt som bilag.
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11.

17-12-2018

Orientering december 2018
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På mødet orienteres om følgende:


Nyt fra frivilligkonsulenten



Temaaften om besøgsvenner onsdag den 23. januar i Auning.



Oplæg om kulturmødet mellem frivillige og flygtninge tirsdag den 15. januar i Grenaa.
Invitation er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Invitation - Oplæg om kulturmødet mellem frivillige og flygtninge.pdf

217549/18

Beslutning i Frivilligrådet den 17-12-2018
Punktet blev ikke nået på mødet. Orientering er efterfølgende sendt til frivilligrådet pr. mail.

16

Frivilligrådet

17-12-2018

Bilagsoversigt
2.

Konstituering
1.

3.

Udpegning til dialoggruppe vedrørende frivillighed
1.

4.

8.

1.

Frivilligrådets vedtægter (215593/18)

2.

Frivilligpolitik i Norddjurs Kommune (215590/18)

3.

Forretningsorden for frivilligrådet i Norddjurs Kommune (215588/18)

Frivillig Fredag 2019

Tidsplan for behandling af ansøgninger til frivilligpuljen 2019 (217458/18)

Frivilligrådets arbejdsplan 2019
1.

11.

Feed-back fra deltagere på Frivillig Fredag 2018 (217438/18)

Budget for frivilligpuljen 2019 og planlægning af proces for uddeling
1.

10.

Referat fra møde i frivilligrådet den 22. oktober 2018 (215553/18)

Budget og rammer for arbejdet i frivilligrådet

1.
9.

Dialoggruppe vedr. frivillighed - Kommissorium (14739/16)

Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2018
1.

5.

Medlemmer af frivilligrådet 2019 (219539/18)

Frivilligrådets arbejdsplan 2019 (223139/18)

Orientering december 2018
1.

Invitation - Oplæg om kulturmødet mellem frivillige og flygtninge.pdf
(217549/18)

17

Frivilligrådet

17-12-2018

Underskriftsside

Kaj Aagaard

Kristian Stougaard Poulsen

Jimi Haumann

Winnie Åkesson

Jens Anker Laursen

Henning Hansen

Børge Jacobsen

Kai Hansen

Per Jensen

Marianne Andersen

Lis Mogensen

18

