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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 kan eventuelt arrangere og afholde 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 8 medlemmer. Der vælges følgende antal repræsentanter samt 1 
suppleant fra følgende valggrupper: 

 2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer sundhed, sygdom og handicap 
 2 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer ældre og pensionister  
 4 medlemmer fra foreninger, der repræsenterer andre foreninger, herunder børn og 

unge, integration mv. 

Stk. 3. Frivilligrådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter vælges for ét år ad 
gangen. Valget kan foregå på frivilligdagen eller ved afholdelse af en særskilt valghandling. 

Stk. 4. Såfremt det ikke er muligt at finde et tilstrækkeligt antal kandidater til hver kategorier, kan 
suppleanter fra de andre grupper indkaldes. Disse suppleanter vælges kun for 1 år. 

 
§ 4. Alle medlemmer af 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 forvaltningen. 
 



 

Stk. 3 Ved stemmelighed inden for en valggruppe opnås afgørelsen ved lodtrækning. 
 
§ 5. Valg til frivilligrådet foregår hvert år i november måned.  

 
§ 6. Frivilligrådet konstituerer sig selv på det første ordinære møde efter valget. 

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 5 gange om året. 

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

 
§ 9. Frivilligrådet er beslutningsdygtigt, når mindst tre 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. Repræsentanter fra forvaltningen 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. 
 
 
Frivilligrådets vedtægter er senest godkendt i kommunalbestyrelsen den 26. april 2022.


