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1.

29-01-2018

Præsentation af rådets medlemmer
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådets medlemmer præsenterer sig, og der bydes velkommen til de nye medlemmer af
rådet.
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2.

29-01-2018

Konstituering
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Der blev i forbindelse med Frivilligdagen den 23. november 2017 afholdt valg til
frivilligrådet. På baggrund af valget er frivilligrådets sammensætning i 2018 følgende:
Medlemmer, der repræsenterer ældre og pensionister
Kristian Stougaard Poulsen
Hans Stagstrup Kristensen
Jens Anker Laursen
Medlemmer, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap
Kaj Aagaard
Leif Nyhus Christensen
Winnie Åkesson
Medlemmer, der repræsenterer børn og unge
Kenneth Møller Kajhøj
Jimi Haumann
Medlemmer, der repræsenter andet
Anni Reintoft
Henning Hansen
Det fremgår af frivilligrådets vedtægter, at frivilligrådet selv vælger en formand og en
næstformand.
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Frivilligrådet

Forud for konstitueringen drøftes det, hvad der ligger i de to poster.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet:
1. Vælger en formand for frivilligrådet
2. Vælger en næstformand for frivilligrådet.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet valgte:
1. Kenneth Møller Kajhøj som formand for frivilligrådet
2. Henning Hansen som næstformand for frivilligrådet.
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3.

29-01-2018

Udpegning af frivillige til dialoggruppe vedr. frivillighed for 2018
00.15.00.A00

18/193

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 vedr. frivillighed, der gør status én gang årligt i
forhold til samarbejdet mellem frivillige og fagprofessionelle på socialområdet og sundhedsog omsorgsområdet. Formålet med gruppen er at fortsætte og værne om det gode samarbejde
mellem kommunen og de frivillige.
En beskrivelse af dialoggruppen vedr. 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 til at sidde med i dialoggruppen.
Rådet bedes således pege på fire frivillige, der foreslås at sidde med i dialoggruppen vedr.
frivillighed indenfor socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet i 2018.
Statusmødet i 2018 afholdes den 23. maj kl. 15.30-17.00 på rådhuset i Grenaa.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der udpeges fire medlemmer til dialoggruppen vedr. frivillighed.
4
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29-01-2018

Bilag:
1 Åben Beskrivelse af dialoggruppe vedr. frivillighed

68263/17

Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet valgte Jimi Haumann, Kenneth Møller Kajhøj, Leif Nyhus Christensen og
Winnie Åkesson til dialoggruppen vedr. frivillighed.
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4.

29-01-2018

Godkendelse af referat fra mødet den 23. oktober 2017
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 23. oktober 2017.
Referatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.
Bilag:
1 Åben Referat fra frivilligrådets møde den 23. oktober 2017
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Godkendt.
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5.

29-01-2018

Evaluering af Frivilligdagen 2017
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Den 23. november 2017 blev den årlige Frivilligdag i Norddjurs Kommune afholdt.
Programmet for dagen var følgende:
17.00 Velkomst v/ næstformand for voksen- og plejeudvalget Lars Sørensen
17.10 Frivilligrådets årsberetning v/ formand for frivilligrådet Anni Reintoft
17.25 Frivilligfronten det seneste år v/ frivilligkonsulent Camilla Steskow
17.35 Valgprocedure v/ frivilligrådet
17.50 Kåring af Årets Frivillig v/ næstformand for voksen- og plejeudvalget Lars Sørensen
18.00 Et glimt fra det lokale frivilligmiljø v/Unge for Ligeværd og Velkommen til flygtninge
i Holbæk
18.20 Valgresultat v/ formand for frivilligrådet Anni Reintoft
18.30 Spisning, musik og hyggeligt samvær
19.30 Tak for i aften
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet evaluerer Frivilligdagen 2017.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet evaluerede Frivilligdagen 2017. Det blev blandt andet nævnt, at det er godt at
skrifte afholdelsessted fra år til år, da det får forskellige foreninger til at deltage. Desuden
fungerer det godt med oplæg fra det lokale foreningsliv.
7

Frivilligrådet

29-01-2018

I 2018 vil rådet gerne se nærmere på budgettet for dagen, arbejde på en yderligere udvikling
af valgproceduren, samt se på muligheden for at få et oplæg, der kigger fremad i forhold til
tendenser på frivilligfronten for det kommende år.
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6.

29-01-2018

Rammer for arbejdet i frivilligrådet
00.15.00.A00

18/193

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 for frivilligrådet, der senest er godkendt i kommunalbestyrelsen den 13. juni 2017.
Forvaltningen orienterer om frivilligpolitikken og frivilligrådets vedtægter. Frivilligpolitikken
og vedtægterne er vedlagt som bilag.
Frivilligrådet har mulighed for at udarbejde en forretningsorden. Der er på nuværende
tidspunkt ikke udarbejdet en forretningsorden. Forvaltningen vil gøre opmærksom på, at der
er valgt 10 medlemmer til frivilligrådet, og at frivilligrådet har mulighed for at lave en
forretningsorden, der beskriver, hvordan frivilligrådet forholder sig til en situation med
stemmelighed.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet:
1. Tager orienteringen til efterretning
2. Drøfter rammerne, herunder muligheden for en forretningsorden.
Bilag:
1 Åben Frivilligpolitik i Norddjurs Kommune

1059/18

2 Åben Frivilligrådets vedtægter

1061/18
9

Frivilligrådet

29-01-2018

Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet tog orienteringen til efterretning. Rådet besluttede at fastsætte en forretningsorden, der tager stilling til eventuel stemmelighed og suppleanternes rolle, samt præciserer
konstitueringen og rammerne omkring dagsordener og beslutningsreferater. Forvaltningen
udarbejder et udkast til en forretningsorden med sparring fra formandskabet. Udkastet
præsenteres for frivilligrådet på mødet den 8. marts 2018.
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7.

29-01-2018

Budget for frivilligrådet 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet har i 2018 et budget på 25.000 kr. til afholdelse af rådets aktiviteter gennem
året.
Forvaltningen præsenterer et forslag til fordeling af budgettet ud fra tidligere års forbrug.
Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådets budget for 2018 udgør 25.000 kr. Dertil kommer eventuelle restmidler fra
2017.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet drøfter forslaget til fordeling.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet drøftede punktet. Det blev besluttet, at forvaltningen følger op med yderligere
oplysninger om tidligere års udgifter til en afklaring af den nødvendige budgetramme for de
enkelte poster. Punktet vil blive drøftet på mødet den 8. marts 2018.

11

Frivilligrådet

8.

29-01-2018

Budget for Frivillig Fredag
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivillig Fredag er den nationale dag, hvor det frivillige sociale område fejres og synliggøres.
Dagen falder altid den sidste fredag i september og planlægges lokalt i de forskellige
kommuner rundt i landet.
I Norddjurs Kommune har dagen siden 2014 været afholdt med frivilligmarkeder i Grenaa og
Auning. I alle tidligere evalueringer er der udtrykt ønske om, at dagen fortsat afholdes i
Norddjurs.
Frivilligrådet har ønsket at drøfte, hvordan der kan blive afsat et fast budget til Frivillig
Fredag, der sikrer dagens fremadrettede støtte.
Økonomiske konsekvenser
Frivillig Fredag blev i 2017 afholdt for 36.061 kr.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet drøftede punktet, herunder muligheden for at tage det op på dialogmødet med
voksen- og plejeudvalget den 15. maj 2018.
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9.

29-01-2018

Drøftelse af frivilligrådets arbejdsform og opgaver
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Som opstart for det nye frivilligråd drøftes rådets arbejdsform, arbejdsfordeling og opgaver,
herunder:


Idéer til frivilligrådets fokuspunkter for 2018
Forslag:
o Flere udsatte borgere med i frivillige fællesskaber
o Integrering af flygtninge i foreningslivet
o Europæisk Frivillighovedstad 2018



Suppleanternes rolle.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet drøftede punktet.
I 2018 vil rådet gerne sætte fokus på ensomhed, særligt blandt børn og unge. Formandskabet
tager kontakt til lokalpressen for at fortælle om det nye frivilligråd og fokus for året.
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10.

29-01-2018

Frivilligrådets arbejdsplan for 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Forvaltningen præsenterer et udkast til frivilligrådets arbejdsplan for 2018. Arbejdsplanen
fungerer som rådets årshjul.
Datoer og tidspunkter for de fremtidige møder besluttes, og eventuelle tilføjelser til
arbejdsområder skrives ind i arbejdsplanen.
Udkastet til arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet:
1. fastsætter dato, tid og sted for det kommende års møder
2. fastlægger plan for eventuelle supplerende arbejdsemner.
Bilag:
1 Åben Udkast til frivilligrådets arbejdsplan for 2018

10410/18

Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet drøftede udkastet til arbejdsplanen og besluttede følgende:
1. Dato, tid og sted for det kommende års møder følger udkastet i arbejdsplanen
2. Der bliver ikke fastlagt supplerende arbejdsemner i arbejdsplanen på nuværende
tidspunkt.
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11.

29-01-2018

Planlægning af proces for uddeling af Frivilligpuljen 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Der er i 2018 afsat 650.000 kr. til Frivilligpuljen i Norddjurs Kommune. Frivilligpuljen
dækker over Servicelovens §§ 18 og 79, der vedrører midler til frivilligt socialt arbejde.
Uddeling af puljen foregår på baggrund af Norddjurs Kommunes frivilligpolitik, hvoraf det
bl.a. fremgår, at frivilligrådet vurderer indkomne ansøgninger og sender et forslag til fordeling
af midlerne til voksen- og plejeudvalget, som træffer den endelige beslutning om fordeling.
Procedure for behandling af ansøgninger til Frivilligpuljen 2018 skal planlægges, så den kan
afvikles i årets første kvartal, som foreskrevet i frivilligpolitikken.
Puljen har ansøgningsfrist den 1. marts.
På mødet vil forvaltningen præsentere et forslag til processen vedr. behandling af ansøgninger
til Frivilligpuljen for 2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at frivilligrådet planlægger processen vedr. behandling af
ansøgninger til Frivilligpuljen for 2018.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet godkendte forvaltningens forslag til proces for behandling af ansøgninger til
Frivilligpuljen 2018.
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12.

29-01-2018

Flygtninges deltagelse i foreningslivet
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På dialogforum for integrations møde den 16. april 2018 skal medlemmerne drøfte, hvordan
man får flere flygtninge til at deltage i foreningslivet – både som deltagere og som frivillige –
da det kan være med til at styrke integrationen.
Dialogforum for integration vil i den forbindelse gerne have frivilligrådet og fritidsrådets bud
på, hvordan man får flere flygtninge til at deltage i foreningslivet.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet drøftede punktet. Der var enighed om, at det er et svært emne. Blandt forslagene
var følgende:


En kampagne rettet mod integrationsborgerne



En udbredelse af kendskab til problemstillingen blandt kommunens foreninger, så de
kan hjælpe med at se muligheder og invitere ind



Sparring fra en konsulent med kendskab til målgruppen.

16

Frivilligrådet

13.

29-01-2018

Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligkonsulent Camilla Steskow giver en status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs,
herunder:


Europæisk Frivillighovedstad 2018.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligkonsulent Camilla Steskow gav en status på arbejdet med frivillighed og fortalte om
muligheden for at tage del i Europæisk Frivillighovedstad 2018, en titel der er blevet givet til
Aarhus i år.
Frivilligrådet tog orienteringen til efterretning.
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14.

29-01-2018

Orientering januar 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterer om følgende:


Det nye voksen- og plejeudvalg



Barselsvikar for frivilligkonsulenten.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 29-01-2018
Frivilligrådet tog orienteringen til efterretning.
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Bilag: 3.1. Beskrivelse af dialoggruppe vedr. frivillighed
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 29. januar 2018 - Kl. 15:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 68263/17

Dialoggruppe vedr. frivillighed inden for
socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet
På baggrund af en dialog mellem de faglige organisationer og Norddjurs Kommune er der taget
initiativ til at nedsætte en dialoggruppe, der fremadrettet gør status én gang årligt i forhold til
samarbejdet med frivillige på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet.

Dialoggruppen sammensættes af følgende repræsentanter:


4-6 repræsentanter fra de faglige organisationer, som udpeges af hovedorganisationen



4 repræsentanter fra de frivillige, som udpeges af frivilligrådet



Formand og næstformand for voksen- og plejeudvalget



Velfærdsdirektøren



Sundheds- og omsorgschefen



Socialchefen



Områdeledere fra sundheds- og omsorgsområdet



Områdeledere fra socialområdet

Dialoggruppen mødes årligt i 2. kvartal og drøfter, hvordan samarbejdet går på de enkelte
fagområder. Det vil være naturligt, at områdeudvalgene forud for det årlige møde kan drøfte, hvad
der er af aktuelle emner på frivilligfronten. Eventuelle emner kan meldes videre til dialoggruppen op
til en måned før dialoggruppens årlige møde, hvor gruppen så tager emnerne op.
Velfærdssekretariatet yder sekretariatsbistand til dialoggruppen og udarbejder dagsordener til
møderne i samarbejde med en repræsentant for de faglige organisationer, de frivillige samt
kommunen.

Bilag: 4.1. Referat fra frivilligrådets møde den 23. oktober 2017
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 29. januar 2018 - Kl. 15:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 10393/18

Frivilligrådet

BESLUTNINGSREFERAT
Sted:
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Glesborg Bygade 1
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Dato:
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16:30
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1.

23-10-2017

Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2017
00.15.00.A00

17/5

Åben sag

Sagsgang:
FR
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2017.
Referatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Bilag:
1 Åben Referat fra frivilligrådets møde den 21. august 2017
Beslutning i Frivilligrådet den 23-10-2017
Godkendt.

1

140569/17
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2.

23-10-2017

Evaluering af Frivillig Fredag 2017
00.15.00.A00

17/5

Åben sag

Sagsgang:
FR
Sagsfremstilling
På frivilligrådets møde ønskes en evaluering af Frivillig Fredag 2017, som blev afholdt den
29. september 2017 med frivilligmarkeder i Auning og Grenaa.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Frivilligrådet den 23-10-2017
Frivilligrådet evaluerede Frivillig Fredag og finder, at Frivillig Fredag bød på nogle hyggelige
frivilligmarkeder med god stemning, mange foreninger og mange besøgende. Frivilligrådet
var også glade for den synlighed, som de opnåede med deltagelsen på dagen.
Frivilligkonsulenten orienterede om de deltagende foreningers evaluering af dagen.
Foreningerne giver ligesom frivilligrådet udtryk for, at det var en hyggelig dag med god
stemning og mange besøgende. De nævner mange gode snakke som et godt udbytte af dagen.
Den nye placering foran turistkontoret i Grenaa roses. I både Grenaa og Auning lyder
tilbagemeldingerne fra de deltagende foreninger, at de ønsker samme type arrangement til
næste år.
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Frivilligrådet

3.

23-10-2017

Valg af Årets Frivillig 2017
00.15.00.A00

17/5

Åben sag

Sagsgang:
FR
Sagsfremstilling
Jævnfør Norddjurs Kommunes frivilligpolitik uddeles der hvert år en pris til Årets Frivillig.
Fristen for indstillinger var den 10. oktober 2017.
Der er indkommet 16 indstillinger til Årets Frivillig 2017 i Norddjurs Kommune. Kopi af de
indkomne indstillinger er udsendt til frivilligrådets medlemmer pr. mail.
På mødet skal frivilligrådet udvælge, hvem blandt de indstillede kandidater, der skal kåres
som Årets Frivillig 2017.
Offentliggørelsen og kåringen af Årets Frivillig 2017 finder sted på Frivilligdagen
den 23. november. Med prisen følger et diplom og en check på 5.000 kr.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at Årets Frivillig 2017 vælges blandt de indstillede kandidater.
Beslutning i Frivilligrådet den 23-10-2017
Frivilligrådet valgte Årets Frivillig blandt kandidaterne.
Årets Frivillig bliver offentliggjort og kåret på Frivilligdagen den 23. november 2017.
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Frivilligrådet

4.

23-10-2017

Planlægning af Frivilligdagen 2017
00.15.00.A00

17/5

Åben sag

Sagsgang:
FR
Sagsfremstilling
På frivilligrådets møde den 21. august 2017 begyndte planlægningen af Frivilligdagen, der
afholdes den 23. november 2017 kl. 17.00-19.30 på Ørsted Kro.
På mødet gives en status på planlægning af Frivilligdagen, og det videre arbejde frem mod
Frivilligdagen drøftes. Der vil blive givet en status på følgende:


Forplejning



Annoncering af dagen



Program for dagen



Kåring af Årets Frivillig 2017



Valg til frivilligrådet



Oplæg fra frivilligfronten



Musik



Materiale m.v. til gæsterne

Desuden drøftes frivilligrådets og forvaltningens rolle på dagen.
Økonomiske konsekvenser
Udgifter til frivilligdagen afholdes af de afsatte midler til frivilligrådets aktiviteter.
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Frivilligrådet

Indstilling
Formanden indstiller, at planlægning af Frivilligdagen 2017 drøftes.
Beslutning i Frivilligrådet den 23-10-2017
Frivilligrådet drøftede planlægningen af Frivilligdagen 2017.
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23-10-2017

Frivilligrådet

5.

23-10-2017

Frivilligrådets første møde i 2018
00.15.00.A00

17/5

Åben sag

Sagsgang:
FR
Sagsfremstilling
Dette møde er det sidste fastlagte møde i frivilligrådet i 2017, og der skal derfor fastsættes en
dato for det første møde i frivilligrådet i 2018, hvor det nyvalgte frivilligråd starter op.
På det første møde i det nye frivilligråd fastlægges de øvrige datoer for mødeaktiviteter i
2018.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at der fastsættes en dato for det første møde i 2018.
Beslutning i Frivilligrådet den 23-10-2017
Frivilligrådet fastsatte det næste møde til mandag den 22. januar 2018 kl. 15.30-17.30. Mødet
afholdes i administrationsbygningen i Glesborg.
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Frivilligrådet

6.

23-10-2017

Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs
00.15.00.A00

17/5

Åben sag

Sagsgang:
FR
Sagsfremstilling
Frivilligkonsulent Camilla Steskow giver på mødet en status på arbejdet med frivillighed i
Norddjurs Kommune.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at punktet tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 23-10-2017
Frivilligkonsulenten orienterede om status for frivilligheden i Norddjurs. Herunder nye tiltag
med vælgermøder for udsatte borgergrupper i forbindelse med kommunalvalget
den 21. november 2017.
Frivilligrådet tog orienteringen til efterretning.
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Frivilligrådet

23-10-2017

Bilagsoversigt
1.

Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2017
1. Referat fra frivilligrådets møde den 21. august 2017 (140569/17)
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Frivilligrådet

23-10-2017

Underskriftsside

Kaj Aagaard

Hans Stagstrup Kristensen

Kristian Stougaard Poulsen

Anni Reintoft

Kenneth Møller Kajhøj

Julie Marie Preut

Winnie Åkesson

Leif Nyhus Christensen

Jens Anker Laursen
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Bilag: 6.1. Frivilligpolitik i Norddjurs Kommune
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 29. januar 2018 - Kl. 15:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 1059/18

FRIVILLIGPOLITIK

August 2013
Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013.
Dok. Nr. 151915-13

Indledning
Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og
opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens §§
18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i
samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i
kommunen.

Begreber
At en indsats er frivillig betyder:
•
•
•
•
•

Indsatsen udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne
trues med økonomiske eller sociale sanktioner, hvis vedkommende ikke længere ønsker
at udføre opgaven.
Indsatsen er ikke-lønnet. Der kan dog ydes godtgørelse for omkostninger, for eksempel
i forbindelse med transport samt symbolske betalinger.
Indsatsen udføres over for andre end familie og slægt. Eksempelvis hører almindeligt
husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer ikke ind under definitionen
af frivilligt arbejde.
Indsatsen skal være til gavn og have værdi for andre end én selv og ens familie.
Indsatsen er af formel karakter, dvs. at der skal være tale om en vis grad af
organiseret, struktureret eller aftalt frivilligt arbejde, som er forskellig fra almindelig
hjælpsomhed af spontan og uformel karakter, som f.eks. at slå græs for naboen eller
handle ind for den ældre mand i opgangen.

Det er vanskeligt at afgrænse, hvornår en frivillig indsats har et socialt sigte. Bredt
defineret kan en frivillig social indsats forstås som handlinger, der sigter på at give enkelte
individer eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse
velfærdsproblemer.
En frivillig organisation eller forening har følgende kendetegn:
• Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og
organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
• Dens primære formål er ikke at skabe overskud. Organisationen skal være ”non-profit”,
og et evt. overskud skal investeres i opfyldelse af organisationens mål.
• Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationens grundlag.
Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.
• Der er frivilligt medlemskab.

Mål for indsatsen
Det er Norddjurs Kommunes mål:
• at den sociale indsats gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar
• at inddrage borgerne i løsningen og forebyggelsen af sociale problemer
• at der er mulighed for økonomisk støtte til frivillige organisationer og foreninger og
enkeltpersoner, der udfører socialt arbejde
• at sikre en god og konstruktiv dialog mellem Norddjurs Kommune og Frivilligrådet samt
de frivillige organisationer og foreninger
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•
•

at forbedre ansatte og frivilliges forståelse for hinandens arbejde, og skabe muligheder
for udvikling
at opmuntre til udbygning af eksisterende sociale aktiviteter og udvikling af nye.

Frivilligrådet
Der nedsættes et Frivilligråd med følgende formål og opgaver:
• støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune
• skabe og styrke dialogen mellem Norddjurs Kommune og de frivillige sociale
organisationer og dermed fremme samarbejdet omkring frivilligt socialt arbejde
• komme med forslag til voksen- og plejeudvalget til initiativer på området
• medvirke ved udarbejdelsen af principper for tildeling af tilskud til frivillige foreninger i
Norddjurs Kommune
• udarbejde en indstilling til voksen- og plejeudvalget om fordeling af tilskud til frivillige
foreninger
• have opmærksomhed på iværksættelse af aktiviteter med fælles indhold for foreningerne
– eksempelvis kurser, foredrag
• medvirke ved udarbejdelsen af frivilligpolitik i Norddjurs Kommune
• arrangere og afholde en årlig frivilligdag
Valg af Frivilligrådets medlemmer og suppleanter foregår på frivilligdagen,
medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Frivilligrådet består af:
• 3 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap
• 3 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister
• 2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer børn og unge
• 1 medlem fra andre foreninger.

og

Økonomisk støtte
Rammen for samarbejdet og den økonomiske støtte er Servicelovens §§ 18 og 79, som
fastlægger kommunens samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Sigtet med Servicelovens § 18 er:
• at medvirke til at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsats
• at gøre den frivillige sociale indsats mere synlig i lokalområdet
• at sikre et bedre samspil med de offentlige sociale tilbud i kommuner.
Tilskud efter Servicelovens § 79 gives til generelle forebyggende og aktivitetsprægede
tilbud. Formålet er at øge og bevare brugernes muligheder for at klare sig selv, f.eks. ved
at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller social isolation.
Der afsættes hvert år i Norddjurs Kommune en pulje for tilskud til frivilligt socialt arbejde.
Puljen dækker tilskud i henhold til Servicelovens § 18 og § 79. Midlerne bruges primært til
at støtte nye tiltag og videreføre allerede igangværende gode aktiviteter, som ikke kan
eksistere uden tilskud.
De økonomiske midler fordeles på baggrund af indkomne relevante ansøgninger. Der
uddeles som udgangspunkt midler en gang årligt, men 5 % af budgetbeløbet henlægges og
kan søges til nye initiativer hele året.
Enkelte indsatser kan kræve en længere opbygning og udvikling. Derfor kan der i særlige
situationer tildeles en bevilling for to år, så der i praksis reserveres en del af det
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efterfølgende års pulje. Muligheden skal være med til at sikre disse særlige aktiviteter
kontinuitet i den økonomiske støtte i opstartsfasen.
Eventuelle ubrugte midler overføres til næste budgetår.
Der kan som hovedregel ydes støtte til frivilligt socialt arbejde, der:
• bidrager til, at borgere med sociale og personlige udfordringer får bedre mulighed for at
mestre eget liv og sundhed
• medvirker til at styrke det sociale og relationelle netværk med henblik på at forebygge
problemer for ensomme eller socialt vanskeligt stillede borgere
• gennem støtte, rådgivning eller omsorg bidrager til, at socialt truede kan opnå et større
indhold i tilværelsen.
Der er mulighed for at søge støtte til aktiviteter, som afholdes i Norddjurs Kommune, eller
som er målrettet mod grupper af borgere med bopæl i Norddjurs Kommune.
Støtte til foreninger inden for kultur- og fritidsområdet kan kun gives, når der er tale om
aktiviteter med et tydeligt socialt sigte, og som ikke er en normal del af foreningens
aktiviteter.

Målgruppen
Konkret udgør målgruppen for Servicelovens §§ 18 og 79:
§
•
•
•
•
•
•
•

18:
børn, familier og unge med sociale problemer
handicappede og erhvervsudygtige
sindslidende
ensomme
stofmisbrugere og alkoholikere
socialt udstødte
flygtninge og indvandrere

§ 79:
• ældre og voksne handicappede

Aktiviteter
Den økonomiske støtte efter § 18 kan gives til forskellige aktiviteter, som eksempelvis:
• rådgivning og støtte
• organiserede selvhjælpsgrupper
• støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
• ledsagerordninger på frivillig basis
• besøgsvennetjenester
• aflastningstjenester for pårørende
• telefonrådgivning
• sociale cafeer
• sociale foreninger i opstart
• aktiviteter, der specielt retter sig mod løsning af målgruppens sociale problemer
• tiltag der fremmer integration
• tiltag der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner
3

Der vil eksempelvis kunne ydes økonomisk støtte efter § 79 til:
• besøgsordninger
• klubarbejde
• undervisning
• foredrag
• studiekredsarbejde
• ældre- og handicapidræt
Der skal som udgangspunkt være en rimelig egenbetaling til aktiviteterne efter § 79.
Tilskud efter § 18 kan prioriteres højere end bevillinger efter § 79.
Alle borgere, uanset bopæl, skal have samme muligheder. Derfor kan der i visse tilfælde
ydes tilskud til:
• leje af lokaler
• kollektive transportudgifter
• inventar i begrænset omfang,
hvis det er af væsentlig betydning for den sociale aktivitet
Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til:
• ansøgere med formue
• ansøgere, som opfylder kriterierne for tilskud efter anden lovgivning
• aflønning af frivillige
• udflugter, entréudgifter og lignende
• julefrokoster, fortæring m.v.
• større huslejeudgifter

Procedure for ansøgning om økonomisk støtte
Udmelding om pulje og ansøgningsfrist sker i 1. kvartal. Der annonceres i lokalaviser og på
kommunens hjemmeside.
Ved ansøgning om støtte skal ansøger fremsende:
• evt. vedtægter for organisationen/foreningen
• fortegnelse over organisationens/foreningens bestyrelsesmedlemmer
• beskrivelse af målgruppen
• antal forventede brugere i alt samt antal forventede brugere fra Norddjurs Kommune
• beskrivelse af geografisk dækningsområde
• projektbeskrivelse – herunder målet med støtten og budget for projektet
• oplysning om kontaktperson.
Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som kan findes på kommunens hjemmeside. Dette
benyttes til ansøgninger efter både § 18 og § 79.
Tildeling af midler sker én gang årligt.
Foreninger, der de seneste to år har søgt om tilskud, gøres skriftligt opmærksomme på
kriterier, ansøgningsfrist m.m.
Ansøgningerne behandles af voksen- og plejeudvalget efter indstilling fra Frivilligrådet.
Ansøgningerne koordineres med fritids- og kulturområdet. Ansøgninger, som ikke er
omfattet af støtte til frivilligt socialt arbejde, vil således blive videresendt til fritids- og
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kulturområdet til behandling, hvis det umiddelbart vurderes at kunne være omfattet af
deres aktiviteter.
Den enkelte forening kan få hjælp til udformning af ansøgning.
Ansøgerne får skriftlig meddelelse om afgørelsen.
Ved bevilling over 10.000 kr. årligt, skal der én gang om året indsendes et regnskab og
redegørelse. Ved bevilling under 10.000 kr. årligt, skal der én gang om året indsendes en
redegørelse for midlernes anvendelse.
En frivillig organisation, forening eller enkeltperson, der modtager økonomisk tilskud fra
Norddjurs Kommune er forpligtet til hurtigst muligt at informere kommunen, såfremt der
sker ændringer i det formål, hvortil tilskuddet er givet.
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Bilag: 6.2. Frivilligrådets vedtægter
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 29. januar 2018 - Kl. 15:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 1061/18

Vedtægter
for
frivilligrådet
i Norddjurs Kommune

Senest godkendt i kommunalbestyrelsen på mødet den 13. juni 2017
Acadre doc. 94336-17

Kapitel 1
Frivilligrådets formål og opgaver
§ 1.

Frivilligrådet har til formål at støtte, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i
Norddjurs Kommune.

Stk. 2.

Frivilligrådet skal skabe og styrke dialogen mellem Norddjurs Kommune og de frivillige
sociale organisationer og dermed fremme samarbejdet omkring frivilligt socialt arbejde.

§ 2.

Frivilligrådet kan overfor voksen- og plejeudvalget fremkomme med forslag til initiativer på
området.

Stk. 2.

Frivilligrådet medvirker ved udarbejdelsen af principper for uddeling af tilskud til frivillige
foreninger i Norddjurs Kommune.

Stk. 3.

Frivilligrådet udarbejder en indstilling til voksen- og plejeudvalget om fordeling af tilskud
til frivillige foreninger.

Stk. 4.

Frivilligrådet medvirker ved udarbejdelsen af frivilligpolitik i Norddjurs Kommune.

Stk. 5.

Frivilligrådet arrangerer og afholder en årlig frivilligdag.

Kapitel 2
Frivilligrådets sammensætning
§ 3.

Frivilligrådet sammensættes af repræsentanter fra en bred vifte af frivillige sociale
organisationer.

Stk. 2.

Frivilligrådet består af 11 medlemmer. Der vælges følgende antal repræsentanter samt 1
suppleant fra følgende valggrupper:





3 medlemmer fra foreninger der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap
3 medlemmer fra foreninger der repræsenterer ældre og pensionister
3 medlemmer fra foreninger der repræsenterer børn og unge
2 medlem fra andre foreninger.

Stk. 3.

Frivilligrådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for ét år ad
gangen. Valget foregår på frivilligdagen.

§ 4.

Alle lokale foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune, har ret til
at opnå valg til frivilligrådet.

Stk. 2.

Såfremt der opstår tvivl om en forenings ret til at opnå valg, afgøres dette af det afgående
frivilligråd ved en flertalsafstemning på frivilligdagen.

Stk. 3

Ved stemmelighed inden for en valggruppe opnås afgørelsen ved lodtrækning.

§ 5.

Frivilligdagen med afholdelse af valg til frivilligrådet foregår hvert år i november måned.
Der udsendes indbydelse senest 3 uger før frivilligdagen.

§ 6.

Frivilligrådet konstituerer sig selv umiddelbart efter frivilligdagen.

Stk. 2.

I forbindelse med konstitueringen vælges en formand og næstformand.

Kapitel 3
Frivilligrådets virksomhed
§ 7.

Frivilligrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8.

Frivilligrådet afholder møde mindst 4 gange om året.

Stk. 2.

Der indkaldes til ekstraordinære møder såfremt mindst 2 medlemmer fremsætter ønske
herom.

§ 9.

Frivilligrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

Stk. 2.

Frivilligrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under
disse.

Stk. 3.

Frivilligrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet er særligt bestemt.

§ 10.

Der udarbejdes beslutningsreferat af frivilligrådets møder.

Stk. 2.

Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af frivilligrådet på
det førstkommende møde protesterer herimod.

Kapitel 4
Sekretariatsbetjeningen af frivilligrådet
§ 11.

Norddjurs Kommune yder sekretariatsmæssig bistand til frivilligrådet.

Stk. 2.

Sekretariatet udarbejder, i samarbejde med formanden, dagsorden for hvert møde i
frivilligrådet.

Stk. 3.

Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat af hvert møde i rådet.

§ 12.

Udgifterne ved frivilligrådets arbejde afholdes af Norddjurs Kommune på baggrund af et
årligt budget, der udarbejdes af Norddjurs Kommune efter drøftelse med frivilligrådet.

§ 13.

Socialchefen samt sundheds- og omsorgschefen kan deltage i frivilligrådets møder efter
behov.

Stk. 2.

Nye kontakter til frivillige organisationer udveksles gensidigt, så både kommunen og rådet
har et ajourført foreningsregister.

Stk. 3.

Der afvikles én gang årligt et dialogmøde mellem frivilligrådet og voksen- og plejeudvalget.

Kapitel 5
Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 14.

Vedtægterne er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. april 2007 og er herefter
gældende.

Stk. 2.

Ændringer i og tillæg til vedtægterne skal vedtages af kommunalbestyrelsen.

- § 5 ændret.

Godkendt i voksen- og plejeudvalgets møde 10. september 2007.

- §§ 3, 6, 12, 14, 15 ændret. Godkendt i voksen- og plejeudvalget den 27. oktober 2011.
Godkendt i kommunalbestyrelsen den 15. november 2011.
- §§ 2, 3, 4, 5, 13 ændret.

Godkendt i voksen- og plejeudvalget den 30. maj 2017.
Godkendt i økonomiudvalget den 7. juni 2017.
Godkendt i kommunalbestyrelsen den 13. juni 2017.

Bilag: 10.1. Udkast til frivilligrådets arbejdsplan for 2018
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 29. januar 2018 - Kl. 15:30
Adgang: Åben
Bilagsnr: 10410/18
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Norddjurs Kommune
19.01.18

Frivilligrådets arbejdsplan 2018
29. januar 2018
Kl. 15.30-17.30
Kommunens
administrationsbygning
Mødelokale 13
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

8. marts 2018
Kl. 14.00-18.00
Kommunens
administrationsbygning
Kantinen
Kirkestien 1

Møde i frivilligrådet


Præsentation af rådets medlemmer



Konstituering



Udpegning af frivillige til dialoggruppe vedr. frivillighed for
2017



Godkendelse af referat fra mødet den 23. oktober 2017



Evaluering af Frivilligdagen 2017



Rammer for arbejdet i frivilligrådet



Budget for frivilligrådet 2018



Budget for Frivillig Fredag



Drøftelse af frivilligrådets arbejdsform og opgaver



Frivilligrådets arbejdsplan for 2018



Planlægning af proces for uddeling af Frivilligpuljen 2018



Flygtninges deltagelse i foreningslivet



Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs



Orientering januar 2018

Møde i frivilligrådet


Godkendelse af referat fra mødet den 29. januar 2018



Gennemgang af ansøgninger til Frivilligpuljen



Forslag til punkter til dialogmøde med voksen- og
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8961 Allingåbro

plejeudvalget


Drøftelse af rådets rolle ifm. Frivillig Fredag 2018



Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs



Frivilligrådets arbejdsplan for 2018



Orientering marts 2018

15. maj 2018
Kl. 14.00-15.00

Formøde i frivilligrådet

15. maj 2018
Kl. 15.00-16.00

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

20. august 2018
Kl. 15.30-17.30

Møde i frivilligrådet

Kommunens
administrationsbygning
Mødelokale 13
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

28. september 2018



Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2018



Opfølgning på dialogmødet med voksen- og plejeudvalget
den 15. maj 2018



Frivilligpuljen - løbende ansøgninger 2018



Gode historier fra ansøgere til Frivilligpuljen



Evaluering af processen vedr. ansøgninger til Frivilligpuljen



Planlægning af Frivilligdagen 2018



Status på planlægning af Frivillig Fredag 2018



Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs



Frivilligrådets arbejdsplan for 2018



Orientering august 2018

Frivillig Fredag

2
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Frivilligrådet deltager i dagen.
22. oktober 2018
Kl. 15.30-17.30
Kommunens
administrationsbygning
Mødelokale 13
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

21. november 2018
Kl. 17.00-19.30

Møde i frivilligrådet


Godkendelse af referat fra mødet den 20. august 2018



Evaluering af Frivillig Fredag 2018



Valg af Årets Frivillig 2018



Planlægning af Frivilligdagen 2018



Status på arbejdet med frivillighed i Norddjurs



Frivilligrådets første møde i 2018



Orientering oktober 2018

Frivilligdagen 2018

Sted:
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