Det Frivillige Samråd
Referat

Dato

14. juni 2018

Mødetidspun
kt
Sted

16:00 Sluttidspunkt 18:00

Medlemmer

Pia Westergaard (formand), Birthe Helth, Lene Kirk, Hanne Rossé,
Henning Larsen, Ingolf Petersen, Peter Ole Sørensen, Anders
Andersen, Michael Larsen

Fraværende

Lene Kirk, Henning Larsen

Bemærkninge
r

Lokale 2, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse
Sag nr.

Side

1.

Orientering om Det Frivillige Samråd og det kommende arbejde med
nærdemokrati og lokalråd ..............................................................................2

2.

Frivilligpuljen................................................................................................4

3.

Frivillig Fredag og Årets frivillig .......................................................................5

4.

Eventuelt .....................................................................................................7

Bilagsoversigt.......................................................................................................8
Underskriftsside....................................................................................................9

Vordingborg Kommune
Det Frivillige Samråd

1.

Dato
14-06-2018

Side
2

Orientering om Det Frivillige Samråd og det kommende
arbejde med nærdemokrati og lokalråd

Sagsnr.: 18/15224 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen

Kompetenceudvalg
Det Frivillige Samråd.
Sagsfremstilling
Ændring af grundlaget for Det Frivillige Samråd
Politik for Frivillighed med tilhørende handleplan blev besluttet d. 10. oktober 2013 i
Kommunalbestyrelsen. Politikken blev til ved bred involvering af forskellige frivilliggrupper samt et
tværgående internt arbejde i organisationen, hvor der bl.a. blev udarbejdet en rapport med hjælp fra .
Handleplanen opstiller en række tiltag bl.a. etableringen af et råd, der skulle favne hele det frivillige
spektre samt være talerør i forhold til frivillighed mv. Rådets kommissorium blev ligeledes godkendt i
KB.
I forbindelse med reduceringen og sammenlægningen af en række af Vordingborg Kommunes
politikker, blev Politik for Frivillighed sammenlagt til den nye Politik for Frivillighed og
Borgerinddragelse. Med sammenlægningen blev det tidligere grundlag for arbejdet i Det Frivillige
Samråd derfor fjernet.
Det Frivillige Samråd
Der er udpeget nye kommunalbestyrelsesmedlemmer til Det Frivillige Samråd pr. 1. januar 2018, da
det specifikt er indskrevet i konstitueringsaftalen. Der er ikke valgt nye medlemmer blandt de frivillige
repræsentanter, da det har været uvist, i hvilken ramme og i hvor lang tid konstruktionen med Det
Frivillige Samråd fortsat skal fungere.
Administrationen vurderede på den baggrunden, at de tidligere udpegede repræsentanter for frivillige i
Vordingborg kommune, som alle udtrykte ønske om at fortsætte, ville kunne fortsætte i rådet i 2018
som foreningslivets repræsentanter under overgangen og i et eventuelt samarbejde med det nye § 17
stk. 4 udvalg.
Det Frivillige Samråd skal konstitueres med formand og næstformand jævnfør forretningsorden og
kommissorium fra 2014.
§17 stk. 4 udvalg
I konstitueringsaftalen mellem Socialdemokraterne, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet er der
tilkendegivet et ønske om at styrke/udbyggenærdemokratimodellen og frivillighedspolitikken. På
baggrund af politiske tilkendegivelser ønskes der nedsat et §17, stk. 4 udvalg.
Udvalgets opgave er blandt andet at analysere mulighederne for at udvikle og forbedre
borgerinddragelse og nærdemokrati i Vordingborg Kommune, samt at komme med forslag til en
fremtidig udvikling og struktur. Udvalget inddrager anbefalingerne i rapporten ”Forhave på forkant” i
arbejdet.
Efter forventning behandles nedsættelsen af et kommende §17, stk. 4 udvalg på Udvalgsmødet i
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati d. 13/6. Det nye udvalg forventes at starte
arbejdet pr. august, hvor første opgaver bliver at tilrettelægge en proces for arbejdet.
På mødet i Det Frivillige Samråd deltager Martin Rubini Holmsgaard Håkan fra afdelingen Strategi og
Implementering for at fortælle om tankerne bag § 17 stk. 4 udvalget.
Bilag:
1 Åben Kommisorium Det Frivillige Samråd.pdf
2 Åben Forretningsorden for Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune

109318/18
109310/18
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Indstilling
Administrationen indstiller,
at

Orienteringen tages til efterretning.

at

Det Frivillige Samråd konstituerer sig med formand og næstformand.

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 14-06-2018
Fraværende: Lene Kirk, Henning Larsen
Der var en kort præsentationsrunde og derefter en kort opsummering af aktiviteter i det halve år rådet
ikke har mødtes… blandt andet undersøgelsen som blev udarbejdet af antropologistuderende, og
arbejdet med frivillig fredag.
Anders Andersen fremførte at situationen omkring rådet ikke er håndteret korrekt:
· At der ikke har været udført en korrekt valghandling i forhold til rådets frivillige medlemmer.
· At administrationen ikke har lavet en god servicering af ham som nyt medlem i rådet.
· At det ikke er muligt at finde noget om rådet på hjemmesiden.
Hanne Rossé foreslog et frivilligråd – kun vedrørende §18 og 79 i stedet for den nuværende
konstellation med Det Frivillige samråd.
Hanne opfordrede politikerne i rådet til at se på forskellen på Det frivillige samråd og et frivillig-råd,
som kun består af §18 og 79 medlemmer på lige vilkår med f.eks. idrætsrådet, så der ikke kun er 1
stemme til de sociale foreninger.
Der fremstilles en sag til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati og derefter til
Kommunalbestyrelsen omkring et forslag om at oprette et interim råd bestående af de udnævnte
kommunalbestyrelses medlemmer samt de tidligere udpegede frivillige repræsentanter fra Det
Frivillige Samråd.
Rådet konstitueres dags dato på ovenstående forudsætning.
Derefter konstituerede Det Frivillige Samråd sig ud fra den foreliggende forretningsorden, med Pia
Westergaard som formand og Peter Ole Sørensen som næstformand.
Ole Hampenberg, Fagchef for Strategi og Implementering orienterede om §17, stk. 4 udvalget.
Såfremt at indstillingen fra BØN vedrørende §17, stk. 4 udvalget godkendes af KB vil Det Frivillige
samråd gerne indstille Pia Westergaard til pladsen i §17, stk. 4 udvalget om borgerinddragelse og
nærdemokrati. Dette naturligvis forudsat af at Kommunalbestyrelsen tiltræder rådets indstilling om
nedsætte af Det Frivillige Samråd som et interim råd.
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Frivilligpuljen

Sagsnr.: 18/15224 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen

Kompetenceudvalg
Det frivillige samråd.
Lovgrundlag
Kriterier for Frivilligpuljen.
Sagsfremstilling
Det Frivillige Samråd skal tage beslutning om hvordan uddeling af puljemidler fra Frivilligpuljen i 2018
skal foregå.
Det Frivillige Samråds pulje – Frivilligpuljen – har hidtil været udbudt med ansøgningsfrist i foråret
hvert år jævnfør puljens kriterier. Grundet ny opstart af Det Frivillige Samråd, har puljen ikke været
udbudt i år.
Bilag:
1 Åben Kriterier frivilligpuljen.pdf

108217/18

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

rådet tager beslutning om, hvordan uddeling af puljemidler fra Frivilligpuljen i 2018 skal
foregå.

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 14-06-2018
Fraværende: Lene Kirk, Henning Larsen
Punktet overføres som en del af sag til Kommunalbestyrelsesmødet i august omkring nedsættelsen af
Det Frivillige Samråd.
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Frivillig Fredag og Årets frivillig

Sagsnr.: 18/12725 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Sofie Kathrine Bak Ingersen

Kompetenceudvalg
Det Frivillige Samråd
Sagsfremstilling
Frivillig Fredag er i år den 28. september og temaet er ”Her er vi seje sammen”. Da det sidste møde i
Det Frivillige Samråd i 2017 blev aflyst, har det ikke været muligt at evaluere årets arrangement i
Samrådet. Arbejdsgruppen har evalueret arrangementet og deltagerne til arrangementet havde
mulighed for at udfylde en evalueringsseddel, hvilket 54 gjorde. Ud fra det, er der blevet ændret en
smule i programmet for i år i forhold til sidste år, men det overordnede koncept er det samme.
Derudover har vi valgt ikke at opfordre til Åbent Hus i foreningerne i år.
Stedet bliver igen TAMU i Vordingborg.
I stedet for networking inden middagen, vil der være en form for oplæg eller workshops, der
omhandler den forskelligartede frivillighed, der foregår inden for kommunens grænser og viser,
hvordan de frivillige ”er seje sammen”.
Programmet for aftenen:
Kl. 16.30: Dørene åbnes
Kl. 17.00 Velkomst ved borgmester Mikael Smed og formand for Det Frivillige Samråd, Pia
Westergaard
Kl. 17.15 Kåring af Årets frivillig, inkl. en præsentation af alle nominerede
Kl. 17.45 Oplæg/workshops
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.00 Underholdning ved Søs Egelind
Kl. 21.15. Tak for i aften
Indtil videre arbejder vi med følgende temaer for oplæggene/workshopsne:








Frivillighed i lokalområderne: Eksempelvis hvordan man kan skabe større frivillig engagement
i lokalområderne
Frivillighed på kulturområdet: Eksempelvis hvordan STARS arbejder med frivillige
Frivillighed blandt unge: eksempelvis samarbejdet Erasmus+, hvor unge i Europa kommer til
Vordingborg og unge fra Vordingborg kan komme ud i Europa og være frivillig
Frivillighed i naturen: Eksempelvis om Camønoen og Det Blå Kort.
Pop-up frivillighed: Mere og mere frivilligt arbejde foregår på projektniveau, eller ”når man lige
har lyst” og derfor ikke i foreningsregi. Hvorfor gør man det og hvordan får man succes med
det?
Når foreninger bliver nødt til at slå sig sammen for at overleve: Eksempelvis om
fodboldklubberne i Stensved, Kalvehave og Nyråd, der har slået sig sammen – hvad kan man
få ud af det, hvilke faldgruber skal man passe på?
Frivillighed med antropologiske øjne: En flok studerende fra Institut for Antropologi har
studeret frivillighed i Vordingborg Kommune – hvilke perspektiver har de på frivillighed i
Kommunen?

Årets frivillig
Vi har forsøgt at gøre bredden af frivillighed endnu mere tydeligt. Der vil igen i år blive lavet en video
med borgmesteren, der opfordrer folk til at nominere en frivillig eller gruppe af frivillige. Vi vil gøre
ekstra ud af at lægge op til at nominere grupper af mennesker, fordi temaet er ”Her er vi seje
sammen”.
Det Frivillige Samråd vil igen være dommere på mødet i august.
Indstilling
Administrationen indstiller,
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Det Frivillige samråd drøfter programmet for Frivillig fredag 2018.

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 14-06-2018
Fraværende: Lene Kirk, Henning Larsen
Sofie Ingersen orienterede om det arbejde der allerede er lagt i Frivillig fredag. Orienteringen blev
taget til efterretning og programmet drøftet.
Der var et forslag om at kåringen af årets frivillig flyttes til lige før maden eller under maden for at gøre
det mere festligt.
Hanne fremførte at der ville være mere retfærdighed i at alle puljer bidrager økonomisk og ikke kun
§18.
Anders Andersen synes det er ærgerligt at ”spise pengene op”.
Flere grupper tænkes ind når årets frivillig skal nomineres.
Hanne Rossé vil gerne have plakaten for Frivillig fredag tilsendt på mail i pdf format når den er færdig.
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Eventuelt

Sagsnr.: 18/15224 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen

Kompetenceudvalg
Næste møde blev aftalt til den 29/8-18 kl. 16-18 i Vordingborg og mødet efter Frivillig Fredag blev
aftalt til den 24/10-18 kl. 16-18 i Vordingborg. Møderne indkaldes via Outlook og dagsordenen
udsendes en uge inden mødet.
Dette referat godkendes (underskrift-side) på næste møde.
Sagsfremstilling
Eventuelle punkter drøftes.
Indstilling
Administrationen indstiller,
at

eventuelle punkter drøftes.

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 14-06-2018
Fraværende: Lene Kirk, Henning Larsen
Næste møde i Det frivillige samråd er 29. august 2018 kl. 16 og 24. oktober kl. 16.
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Bilagsoversigt
1.

Orientering om Det Frivillige Samråd og det kommende arbejde med nærdemokrati og lokalråd
1.
Kommisorium Det Frivillige Samråd.pdf (109318/18)
2.
Forretningsorden for Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune (109310/18)

2.

Frivilligpuljen
1.
Kriterier frivilligpuljen.pdf (108217/18)
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Underskriftsside

Pia Westergaard

Birthe Helth

Lene Kirk

Hanne Rossé

Henning Larsen

Ingolf Petersen

Peter Ole Sørensen

Anders Andersen

Michael Larsen
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Bilag: 1.1. Kommisorium Det Frivillige Samråd.pdf
Udvalg: Det Frivillige Samråd
Mødedato: 14. juni 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 109318/18

Bilag: 1.2. Forretningsorden for Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune
Udvalg: Det Frivillige Samråd
Mødedato: 14. juni 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 109310/18

Godkendt i Samrådet d. 31. marts 2014

FORRETNINGSORDEN
FOR
DET FRIVILLIGE SAMRÅD
I VORDINGBORG KOMMUNE

Det Frivillige Samråd er nedsat på baggrund af Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik samt
kommissorium, som blev godkendt d. 10. oktober 2013 af kommunalbestyrelsen i Vordingborg
Kommune. Af kommissoriet fremgår det, at Det Frivillige Samråd udarbejder egen
forretningsorden.
§1
FORMÅL OG OPGAVE
Det Frivillige Samråd har til formål at sikre dialog og følge implementeringen af Vordingborg
Kommunes frivillighedspolitik. Rådet har til formål at:


At være høringspart i emner der har betydning for frivillige i Vordingborg Kommune



At udtale sig om principperne for tildeling af de forskellige midler til de frivillige



At tildele tværgående midler fra frivilligpuljen til frivillige aktiviteter og initiativer, der
ligger indenfor de fastsatte kriterier.



At være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til implementering af frivilligpolitikken
herunder planlægning af den årlige dialogdag, input til den digitale indgang, forslag til nye
samarbejdsformer eller andre elementer som kan understøtte frivilligpolitikken.
§2
RÅDETS SAMMENSÆTNING

Det Frivillige Samråd består af ni medlemmer. De tre af medlemmerne udpeges af og blandt
kommunalbestyrelsens medlemmer og de seks af medlemmerne udpeges af og blandt de frivillige i
Vordingborg Kommune. De frivillige repræsentanter fordeler sig indenfor fem kategorier.
Formandsposten er øremærket en frivilligrepræsentant og næstformandsposten en af
repræsentanterne fra kommunalbestyrelsen. Der vælges ikke suppleanter.


Kommunalbestyrelsen:

3 pladser

Repræsentanter for de frivillige indenfor kategorierne:


”Social og sundhed”:

1 plads
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”Kultur og musik”:

1 plads



”Idræt og motion”:

1 plads



”Fritid og korps”:

1 plads

Repræsentanter for de frivillige uden kategori:


Øvrige frivillige:

2 pladser

§3
VALGHANDLING OG VALGPERIODE
De tre kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt kommunalbestyrelsen i Vordingborg
Kommune. Udpegningen har virkning i kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Første
valgperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.
De seks frivillige er valgt for en 2-årig periode. Første valgperiode er fra 1. januar 2014 til 31.
december 2015. Anden valgperiode går fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. De seks frivillige
repræsentanter skal efter udpegning/valg endelig godkendes i kommunalbestyrelsen.
Fire af de frivillige udpeges af relevante fora, men ikke nødvendigvis blandt disse fora:


Foreningen Frivilligcenter Sydsjælland – Møn udpeger en repræsentant, der dækker
kategorien ”Social og Sundhed”



Folkeoplysningsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kategorien ”Kultur og musik”



Idrætsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kategorien ”Idræt og motion”



Fritidsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kategorien ”Fritid og korps”

To af de frivillige repræsentanter vælges ved den årlige dialogdag for frivillige. Første gang i
efteråret 2015, hvorfor første periode fra 1. januar 2014 til 31.december 2015 er valgt på anden vis.
Ved den årlige frivilligdag vælges to øvrige repræsentanter af og blandt deltagerne på
frivilligdagen. Disse dækker ”øvrige frivillige”. Valget foregår ved annoncering hvor foreninger,
organisationer eller borgere kan indstille frivillige, der ikke er dækket af de øvrige kategorier til
valget. Kultur og Fritidssekretariatet forelægger de indstillede til Samrådet og der udarbejdes en
liste over de personer, der kan vælges på selve dialogdagen. Administrationen kan om fornødent
udpege repræsentanter for kategorien ”øvrige frivillige”.
§4
VEDERLAG
Medlemmerne af Det Frivillige Samråd ydes ikke vederlag eller diæter.
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§5
MØDER OG FASTLÆGGELSE AF DAGSORDNER
Der fastlægges en møderække ved første møde. Møderne afholdes på skift i henholdsvis Præstø,
Stege og Vordingborg. Der afholdes 4 møder årligt. Den kommunale koordinationsgruppe eller
repræsentanter herfra deltager efter behov.
Kultur- og Fritidssekretariatet betjener rådet med dagsordensproduktion, referater og
mødeindkaldelser og et årshjul for rådet. Desuden behandler Kultur og Fritidssekretariatet de
indkomne ansøgninger til frivilligpuljen og forelægger disse til samrådet.
Ved møderne deltager Kultur- og Fritidschefen, tovholder for den kommunale koordinationsgruppe
samt sekretær for samrådet. Sekretær for samrådet deltager efter behov.
Kultur- og Fritidssekretariatet udarbejder dagsorden på baggrund af indkomne punkter samt
formandens godkendelse og udsender senest 8 dage før mødets afholdelse. Udsendelser sker
elektronisk.
Formanden for samrådet leder møderne.
Referaterne bliver tilgængelige på Vordingborg Kommunes hjemmeside senest fem dage efter
mødets afholdelse og efter formandens godkendelse. Samrådets medlemmer får besked herom.
§6
BESLUTNINGSDYGTIGHED
Rådet har beslutningskompetence i forhold til tildeling af frivilligpuljen og beslutninger træffes ved
simpelt flertal.

Bilag: 2.1. Kriterier frivilligpuljen.pdf
Udvalg: Det Frivillige Samråd
Mødedato: 14. juni 2018 - Kl. 16:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 108217/18
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Puljen til tværgående frivillige initiativer: ”Frivilligpuljen”
Puljen til tværgående frivillige initiativer kaldet ”Frivilligpuljen” skal medvirke til at udvikle, inspirere og
understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik herunder
målene om, at Vordingborg Kommune:
”støtter de frivillige i at være frivillige”
”vil gøre det endnu nemmere at være frivillig”
”ønsker at styrke og udvikle nye former for samarbejder”

Hvem kan søge
Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger, der arbejder frivilligt og som er
hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

Vurdering af ansøgninger
Der lægges vægt på at støtte frivillige aktiviteter der er,





til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune,
er med til at udvikle nye former for frivilligt arbejde
fremmer frivillige tværgående samarbejder

Krav til ansøgningen






Aktiviteten skal kunne understøtte et eller flere elementer beskrevet i ovenstående formål
Aktiviteten skal være lokalt forankret og primært foregå i Vordingborg Kommune
Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt og annonceret offentligt fx via en hjemmeside
Aktiviteten skal primært bygge på frivilligt arbejde og være:
-



Frivilligt (uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang)
Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon mv.)
Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde)

I forbindelse med tilskud til materiel, tilfalder det indkøbte, efter aktivitetens ophør, den pågældende
forening eller anden instans efter beslutning i Det Frivillige Samråd.

Afgrænsning
Der ydes ikke støtte til:






Kommercielle og private aktiviteter
Allerede igangsatte aktiviteter/arrangementer
Aktiviteter/projekter der primært afholdes uden for Vordingborg Kommune
Transport, forplejning, løn og lokaleudgifter

Økonomi
 Ansøger skal fremsende realistisk budget /økonomisk oversigt / finansiering,
 Støtten kan kun anvendes til bevilget formål,
 Væsentlige ændringer af aktivitet/projekt skal forelægges Sekretariatet,
 Såfremt midlerne ikke anvendes, tilbagebetales beløbet,
 Hvis projektet/aktiviteten ønskes udskudt efterfølgende regnskabsår – kontaktes Sekretariatet,

Dok: 12081/14
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Fremsendelse af regnskab og status ultimo året.

Bilag til ansøgning







Dækkende beskrivelse af aktivitet / tiltag og målgruppe
Beskrivelse af Økonomi, forventet budget og finansiering,
Forventet antal deltagere i aktiviteten
Beskrivelse af planer fremadrettet
Konkret tilbud medsendes ved tilskud til indkøb af materiel

Ansøgningsfrister
Frivilligpuljen kan søges årligt med frist d. 30. marts. I 2014 er fristen dog 1. maj 2014. Der er frist for ny
ansøgningsrunde den 10. oktober 2014.
Ansøgningsprocedure






fremsendelse af elektronisk ansøgningsskema bilag via Vordingborg Kommune anvendes,
relevante bilag vedhæftes,
sagerne behandles administrativt og forelægges Det Frivillige Samråd til endelig behandling,
Sekretariatet fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling.

Beløb til fordeling
Frivilligpuljen har i 2014 en samlet budgetramme på 140.000 kr.
Regnskab og udbetaling
Der ønskes en opdatering ultimo året, herunder dækkende:





kortfattet evaluering af aktiviteten/status,
dokumentation for, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartner, evt. ved brug af logo
på hjemmeside, ved annoncering eller lignende,
overordnet regnskab,

Det Frivillige Samråd behandler de indkomne ansøgninger. Udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt og kan kun
ske til CVR nr. eller cpr. nr. med tilknytning til Nemkonto.

Dok: 12081/14

