Frivilligrådet

BESLUTNINGSREFERAT
Sted:

Lok.Ordentligheden
Sangstrupvej 32, Voldby, 8500 Grenaa

Dato:

Tirsdag den 3. november 2020

Start kl.:

14:30

Slut kl.:

16:30

Medlemmer:

Børge Jacobsen
Henning Hansen
Henning Jensen
Jette Bach
Kai Hansen
Kaj Aagaard
Kristina Andersen
Lis Mogensen
Marianne Andersen
Nynne Jensen

Fraværende:

Jette Bach

Marianne Andersen

Kristina Andersen
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Godkendelse af referat fra mødet den 25. august 2020
00.15.00.A00

19/22492

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 25. august 2020. Referatet kan ses her: Referat.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Frivilligrådet den 03-11-2020
Godkendt.
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Årets Frivillig 2020 og Norddjurs Awards
00.15.00.A00

19/22492

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
I lighed med tidligere år uddeles der i år en pris til Årets Frivillig. Fristen for indstillinger er
den 31. oktober 2020.
Kopi af de indkomne indstillinger udsendes til frivilligrådets medlemmer pr. mail forud for
mødet.
På mødet skal frivilligrådet udvælge tre af de indstillede kandidater, der skal nomineres til
Årets Frivillig 2020 samt den kandidat, som skal udpeges til Årets Frivillig. Med prisen følger
et diplom og 5.000 kr.
Offentliggørelsen og kåringen af Årets Frivillig 2020 finder sted til Norddjurs Awards, som er
planlagt til den 29. januar 2021 i Rougsøhallen. På nuværende tidspunkt er det endnu uklart
om arrangementet kan afholdes set i lyset af situationen med Covid-19. Formanden giver en
orientering om arbejdet i arbejdsgruppen vedr. Norddjurs Awards.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet udvælger tre af de indstillede kandidater, der skal
nomineres til Årets Frivillig 2020 samt den kandidat, som skal udpeges til Årets Frivillig.
Beslutning i Frivilligrådet den 03-11-2020
Frivilligrådet blev enige om de tre kandidater og hvem, der skal modtage prisen.
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Da medlem Henning Jensen er indstillet til prisen som Årets Frivillig deltog han ikke i
behandlingen af punktet.
Formanden orienterede derudover om arbejdet vedrørende Norddjurs Awards.
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Valg til frivilligrådet
00.15.00.A00

19/22492

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet besluttede på sit møde den 25. august 2020, at der i lighed med sidste år,
afholdes et valgmøde og at valgmødet afholdes den 19. november 2020 i den vestlige del af
kommunen.
Grundet de nye restriktioner vedr. Covid-19 er det dog usandsynligt, at det bliver muligt at
afholde et fysisk valgmøde, og frivilligrådet skal derfor på dette møde beslutte om der skal
arbejdes videre med et elektronisk valg.
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tidsplan for et elektronisk valg. Tidsplanen er
vedlagt som bilag.
Da frivilligrådets vedtægter er blevet revideret, er antallet af medlemmer reduceret til 8:


2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap



2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister



2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer børn og unge



2 medlemmer fra andre foreninger.

En oversigt over nuværende medlemmer samt hvilke pladser, der er på valg og hvilke
medlemmer der genopstiller er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvoraf der er afsat 6.000 kr. til afholdelse af
valg.
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Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet beslutter om der skal afholdes elektronisk valg.
Bilag:
1 Åben Tidsplan for elektronisk valg til frivilligrådet

158744/20

2 Åben Valg til frivilligrådet 2020

158797/20

Beslutning i Frivilligrådet den 03-11-2020
Frivilligrådet besluttede, at der afholdes elektronisk valg og godkendte tidsplanen.
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Gennemgang af ansøgninger til Frivilligpuljen 2020
27.15.12.Ø40

19/15019

Åben sag

Sagsgang
FR, VPU
Sagsfremstilling
Jævnfør frivilligrådets vedtægter skal rådet gennemgå de indkomne ansøgninger til Norddjurs
Kommunes frivilligpulje og på den baggrund udarbejde en indstilling til voksen- og
plejeudvalget med et forslag til fordeling af midlerne.
Frivilligrådet skal i dets behandling af ansøgningerne tage udgangspunkt i Norddjurs
Kommunes frivilligpolitik.
Alle ansøgninger samt en oversigt over ansøgninger er vedlagt som bilag. Herudover er
Norddjurs Kommunes frivilligpolitik vedlagt som bilag.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes frivilligpolitik.
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2020 afsat 200.000 kr. til frivilligpuljen. Herudover godkendte kommunalbestyrelsen
på sit møde den 21. januar 2020 voksen- og plejeudvalgets indstilling om at tilføre 50.000 kr.
årligt til frivilligpuljen med henblik på at styrke den frivillige indsats mod ensomhed blandt
ældre borgere i Norddjurs Kommune. Desuden er der ca. 6.500 kr. i tilbageførte midler for
2019. Det samlede budget til frivilligpuljen i 2020 er derfor på 256.500 kr.
På sit møde den 5. maj 2020 godkendte voksen- og plejeudvalget udbetaling af 227.600 kr. på
baggrund af frivilligrådets indstilling. Derudover er der foretaget nogle tilbagebetalinger af
uforbrugte beløb. Der er derfor 36.700 kr. tilbage til uddeling i efteråret 2020.
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Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet udarbejder forslag til fordeling af beløbet til
frivilligpuljen for 2020.
Bilag:
1 Åben Frivilligpuljen 2020, 2. runde

162084/20

2 Åben Ansøgninger inkl. bilag til frivilligpuljen 2020, 2. runde

159780/20

3 Åben Frivilligpolitik

67569/15

Beslutning i Frivilligrådet den 03-11-2020
Frivilligråder gennemgik ansøgningerne og lavede en indstilling på restbeløbet på 36.700 kr.
til voksen- og plejeudvalget. Oversigt over frivilligrådets indstilling er vedlagt som bilag.
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Planlægning af frivilligpuljen 2021
27.15.12.Ø40

20/19283

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet, frivilligpuljen er på 250.000
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 1. marts 2021.
Frivilligrådet skal planlægge processen for uddeling af frivilligpuljen 2021.
Et forslag til tidsplan for behandling af ansøgninger til frivilligpuljen 2021 er vedlagt som
bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet planlægger processen for uddeling af frivilligpuljen
2021.
Bilag:
1 Åben Tidsplan for behandling af ansøgninger til frivilligpuljen 2021

8

155145/20
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Beslutning i Frivilligrådet den 03-11-2020
Tidsplanen for uddeling af frivilligpuljen 2021 blev godkendt.
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Frivilligrådets arbejdsplan
00.15.00.A00

19/22492

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådets besluttede på sit møde den 22. januar 2020, at arbejdsplanen fremadrettet skal
være mere dynamisk, forstået på den måde, at der efter hvert møde tilføjes et nyt møde
nederst i arbejdsplanen.
Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til frivilligrådets arbejdsplan som er vedlagt
som bilag.
Frivilligrådet har desuden besluttet, at der på hvert møde drøftes, om der er punkter, der egner
sig til videre kommunikation.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at
1. arbejdsplanen godkendes.
2. der tilføjes endnu en dato til arbejdsplanen.
3. frivilligrådet drøfter, om der er punkter, der egner sig til videre kommunikation.
Bilag:
1 Åben Frivilligrådets arbejdsplan

159672/20

Beslutning i Frivilligrådet den 03-11-2020
Ad. 1
Godkendt.
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Ad. 2
Tilføjelse af ny dato til arbejdsplanen udsættes til mødet den 8. december 2020, hvor det nye
frivilligråd konstituerer sig.
Ad. 3
Ingen.
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Orientering
00.15.00.A00

19/22492

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På frivilligrådets møde er der mulighed for gensidig orientering.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 03-11-2020
Frivilligrådet drøftede følgende punkter:


Ønske om revidering af frivilligpolitikken.



Medlemmernes mulighed for at deltage i arrangementer afholdt af det Nationale
Frivilligråd, herunder temadage mv.



Opfordring til formanden om at sætte noget i avisen i forbindelse med valg til
frivilligrådet.

Orienteringen blev taget til efterretning.
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Bilagsoversigt
3.

4.

5.

Valg til frivilligrådet
1.

Tidsplan for elektronisk valg til frivilligrådet (158744/20)

2.

Valg til frivilligrådet 2020 (158797/20)

Gennemgang af ansøgninger til Frivilligpuljen 2020
1.

Frivilligpuljen 2020, 2. runde (162084/20)

2.

Ansøgninger inkl. bilag til frivilligpuljen 2020, 2. runde (159780/20)

3.

Frivilligpolitik (67569/15)

Planlægning af frivilligpuljen 2021
1.

6.

Tidsplan for behandling af ansøgninger til frivilligpuljen 2021 (155145/20)

Frivilligrådets arbejdsplan
1.

Frivilligrådets arbejdsplan (159672/20)
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Børge Jacobsen

Henning Hansen

Henning Jensen

Jette Bach

Kai Hansen

Kaj Aagaard

Kristina Andersen

Lis Mogensen

Marianne Andersen

Nynne Jensen
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