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Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2019
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2019.
Referatet kan ses her: Referat.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Der blev fremlagt en enkelt rettelse til referatet. Referatet er herefter godkendt.
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Fælles prisuddeling i Norddjurs Kommune
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
En gruppe af frivillige fra råd og samvirker har foreslået, at der afholdes et fælles
prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune i 2020, hvor nedenstående priser uddeles:
Voksen- og plejeudvalget


Årets frivillig



Handicapprisen.

Kultur- og fritidsudvalget


Kulturprisen



Foreningsprisen



Årets frivillige leder.

Forslaget blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019.
Forud for beslutningen i kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019 har de involverede råd og
nævn givet positiv tilkendegivelse i forhold til dels opbakning til en fælles prisuddeling og
dels opbakning til finansiering af en fælles prisuddeling. For frivilligrådet betyder det, at der i
frivilligrådets budget for 2020 skal afsættes 12.000 kr. som tilskud til arrangementet og 5.000
kr. til den kontante pris.
På frivilligrådets møde vil formand Henning Hansen give en orientering om arbejdet med en
fælles prisuddeling.

2

Frivilligrådet

28-08-2019

Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.
Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet drøftede punktet.
Gruppen omkring fælles prisuddeling skal mødes den 3. september 2019 for at drøfte det
videre arbejde med en fælles prisuddeling.
Frivilligrådet er bekymrede for, om det kan lade sig gøre at afholde et stort arrangement med
deltagelse fra de mange involverede grupper, hvis der ikke kommer yderligere finansiering
end de afsatte 36.000 kr.
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28-08-2019

Årets Frivillig
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Prisen som Årets Frivillig 2019 uddeles formentlig først på et fælles prisuddelingsevent i
starten af 2020 (jf. punkt nr. 2).
På trods af, at der endnu ikke er fastlagt en proces omkring det fælles prisuddelingsevent skal
der allerede nu tages stilling til en tidsplan for udvælgelse af Årets Frivillig 2019. Det
skyldes, at frivilligrådet kun har ét møde tilbage i 2019, nemlig den 31. oktober 2019 hvor
rådet skal tage stilling til hvem, der skal udpeges som Årets Frivillig.
Tidsplan
Uge 37

Pressemeddelelse og omtale på kommunens hjemmeside og Facebook.
Annonce i Lokalavisen.
Nyhedsbrev til foreninger.

Uge 43

Frist for indsendelse af indstillinger af kandidater er tirsdag den 22.
oktober 2019.

Uge 44

De indsendte indstillinger behandles på frivilligrådets møde den 31.
oktober 2019.

Januar 2020

Uddeling af prisen for Årets Frivillig på Fælles Prisuddelingsevent.

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til annoncering i lokalaviserne skal dækkes af frivilligrådets budget.
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
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frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.
Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at tidsplanen godkendes.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet godkender tidsplanen for udpegning af Årets Frivillig.
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Frivilligdag og valg til frivilligrådet
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På frivilligrådets møde ønskes en drøftelse af, hvordan frivilligrådet ønsker at afvikle
valghandlingen til frivilligrådet i 2019.
Indtil 2018, har valget foregået i forbindelse med Frivilligdagen, som er et socialt
arrangement for kommunens frivillige sociale foreninger, hvor prisen som Årets Frivillig også
er blevet uddelt.
Da prisen som Årets Frivillig 2019 formentlig først bliver uddelt til et fælles
prisuddelingsevent (jf. punkt nr. 2), har frivilligrådet på sit møde den 21. marts 2019 drøftet
muligheden for en elektronisk valghandling.
I Frivilligpolitikken står der dog, at frivilligrådet har til opgave at afholde en årlig frivilligdag,
hvor der foretages valg til frivilligrådet. Frivilligpolitikken er vedlagt som bilag.
Forvaltningen foreslår derfor, at frivilligrådet i 2019 afholder et mindre arrangement i
forbindelse med valghandlingen til frivilligrådet.
Fremadrettet kan der arbejdes på, at få rettet frivilligpolitikken.
Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.
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Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet tager stilling til afholdelse af Frivilligdag og valg til
frivilligrådet i 2019.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet besluttede, at der afholdes en frivilligdag torsdag den 28. november 2019 kl.
19.00-21.00, hvor der også foretages valghandling.
Frivilligdagen holdes hos Cafe Grenaa, som har plads til ca. 85 siddende gæster.
På mødet blev rekruttering af opstillere drøftet, og det blev aftalt, at der skal laves et større
oplysningsarbejde om, hvad frivilligrådets opgaver er.
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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.
Frivillig Fredag er tidligere blevet markeret i Norddjurs Kommune med arrangementer i både
Grenaa og Auning.
På frivilligrådets møde den 21. marts 2019 drøftede frivilligrådet muligheden for afholdelse af
Frivillig Fredag. På mødet besluttede frivilligrådet, at der arbejdes videre med, om der kan
lånes lokaler i henholdsvis Grenaa og Auning.
Forvaltningen

bemærker,

at

stillingen

som

frivilligkonsulent

er

nedlagt,

og

at

frivilligkonsulenten de tidligere år har været tovholder for planlægning og gennemførelse af
Frivillig Fredag. Desuden bemærkes, at frivilligrådet på sit møde den 17. december 2018
besluttede, at der ikke skal afsættes midler til Frivillig Fredag fra frivilligpuljen.
Der er som udgangspunkt ikke afsat midler i frivilligrådets budget til afholdelse af Frivillig
Fredag i 2019. Dog kan det overvejes at bruge en del af rådets budget til markering af dagen.
Frivilligrådet skal på sit møde tage stilling til, om rådet vil markere Frivillig Fredag den 27.
september 2019.
Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.
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Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet tager stilling til, om rådet vil markere Frivillig Fredag
2019.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet drøftede punktet, og besluttede ikke at afholde Frivillig Fredag i 2019.
Frivilligrådet mener ikke, at det er muligt at afholde Frivillig Fredag i år da
frivilligkonsulentstillingen er nedlagt, og da der ikke er afsat et budget til at afholde
udgifterne til Frivillig Fredag.

9

Frivilligrådet

6.
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Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet har modtaget en henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd.
Det Nationale Frivilligråd har igangsat et projekt med det formål at få en tættere kobling til de
lokale frivilligråd i form af løbende dialog, netværk og erfaringsudveksling. I den forbindelse
ønsker projektleder Ninna Henriksen at deltage i et af frivilligrådets møder.
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
Formand Henning Hansen har taget kontakt til Det Nationale Frivilligråd for at høre mere om
formålet med besøget. På den baggrund vil Henning Hansen på mødet give en yderligere
orientering.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet drøfter henvendelsen fra Det Nationale Frivilligråd.
Bilag:
1 Åben Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet drøftede henvendelsen.
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124090/19

Frivilligrådet

28-08-2019

Frivilligrådet besluttede at invitere projektleder Ninna Henriksen til at deltage på det næste
møde i frivilligrådet den 31. oktober 2019.
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7.

28-08-2019

Opfølgning på dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet deltog i dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 2. april 2019.
Der var følgende punkter til mødet:


Frivillig Fredag



Frivilligkonsulentstillingen



Frivilligpuljens størrelse



Motion på recept



Eventuelt.

Referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet drøfter det afholdte dialogmøde med voksen- og
plejeudvalget.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Punktet blev drøftet.
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Opfølgning på møde i dialoggruppe vedr. frivillighed
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Repræsentanter fra frivilligrådet deltog i møde med dialoggruppe vedrørende frivillighed den
28. maj 2019.
Der var følgende punkter til mødet:


Kort status for frivilligheden på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet



Samarbejde med de eksisterende idrætsforeninger



Dialog frem til næste møde



Forslag til dato for næste møde



Eventuelt.

Referatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at mødet i dialoggruppe vedrørende frivillighed drøftes.
Bilag:
1 Åben Referat fra møde i dialoggruppe vedrørende frivillighed
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Punktet blev drøftet.

13

119910/19

Frivilligrådet

9.

28-08-2019

Frivilligrådets arbejdsplan 2019
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opdateret arbejdsplanen for frivilligrådets arbejde i 2019.
Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Frivilligrådets arbejdsplan 2019

126787/19

Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådets arbejdsplan blev gennemgået og justeret. Den reviderede arbejdsplan er vedlagt
som bilag.
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10.

28-08-2019

Orientering
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På frivilligrådets møde vil der blive orienteret om følgende:


Tidsplan for budgetprocessen.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Orienteringen om den reviderede tidsplan for budgetprocessen blev taget til efterretning.
Frivilligrådet besluttede, at formand Henning Hansen udarbejder et udkast til høringssvar,
som rundsendes til rådets øvrige medlemmer inden høringssvaret afgives.
Derudover orienterede Henning Hansen om etableringen af et frivillighus i Ørsted.
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Bilagsoversigt
6.

Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd
1.

7.

Opfølgning på dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
1.

8.

Referat fra dialogmøde med voksen- og plejeudvalget (119876/19)

Opfølgning på møde i dialoggruppe vedr. frivillighed
1.

9.

Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd (124090/19)

Referat fra møde i dialoggruppe vedrørende frivillighed (119910/19)

Frivilligrådets arbejdsplan 2019
1.

Frivilligrådets arbejdsplan 2019 (126787/19)
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