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Kommissorium for Frivilligrådet i Magistratsafde-
lingen for Sundhed og Omsorg 
 
1. Formål med Frivilligrådet  
Visionen for samarbejdet og samspillet mellem Aarhus Kommune og den fri-
villige verden er at skabe rammerne for et inkluderende samfund, hvor bor-
geren, gennem aktivt medborgerskab, ser en mening i at være med til at ud-
vikle samfundet. Det aktive medborgerskab er et grundelement i den frivillige 
indsats, og en forudsætning for at udvikle samfundet i en dynamisk og 
mangfoldig retning.  
Formålet med Frivilligrådet i Sundhed og Omsorg er at understøtte og styrke 
dette samarbejde mellem Aarhus Kommune og de frivillige kræfter inden for 
sundheds- og omsorgsområdet. 
  
2. Frivilligrådets funktionsperiode  
Frivilligrådet udpeges i 1. kvartal hvert 4 år i lige år. Udpegning (se afsnit 3) 
foregår efter annoncering i dagspressen samt andre relevante kommunikati-
onskanaler. Der gives endvidere skriftlig meddelelse til alle klubber, forenin-
ger og organisationer inden for sundheds- og omsorgsområdet samt til lo-
kale råd på plejehjem og lokalcentre og Ældrerådet i Aarhus Kommune.  
Fristen for indsendelse af kandidater skal være minimum 1 måned fra an-
nonceringstidspunktet.  
 
3. Sammensætning Frivilligrådet sammensættes af 8 personer samt 2 sup-
pleanter. Frivilligrådets sammensætning tilstræbes at afspejle det frivillige 
virke indenfor sundheds- og omsorgsområdet.  
Rådmanden for Sundhed og Omsorg udpeger de 8 medlemmer samt 2 sup-
pleanter til Frivilligrådet på baggrund af de indkomne forslag til kandidater. 
Frivilligrådet konstituerer sig med formand og næstformand på rådets første 
møde. På dette møde udpeges samtidig én repræsentant til bestyrelsen i 
Frivilligcenteret for Seniorer jf. deres vedtægter samt én repræsentant til 
Sundhed og Omsorgs kursusgruppeudvalg.  
Kandidater til Frivilligrådet kan foreslås af enkeltpersoner, klubber, råd, 
nævn, organisationer etc. inden for frivilligområdet i kommunen.  
 
4. Kandidater til – og medlemmer af Frivilligrådet  
Kandidater til rådet er personer med interesse for - og viden om frivilligområ-
det på sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune. Kandidaterne ud-
peges ikke som repræsentanter for en bestemt forening, råd eller bestyrelse.  
Kandidaterne skal have lyst og tid til at engagere sig i indsatser på frivillig-
området inden for Aarhus Kommunes grænser.  
Som medlem af Frivilligrådet er man repræsentant for frivilligheden – og den 
mangfoldighed af projekter, interesser, personer m.v. som eksisterer inden 
for det frivillige liv i kommunen. Kandidaterne skal derfor kunne se forskellig-
hed i frivilligheden som en styrke, hvad enten det gælder forskellighed i vær-
dier, identiteter, strukturer etc.  
5. Frivilligrådets opgaver  
Frivilligrådet er rådgivende overfor rådmanden og Frivilligrådet er en aktiv 
medspiller og samarbejder med Magistratsafdelingen for Sundhed og Om-
sorg om indsatserne på frivilligområdet.  
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Frivilligrådet afholder 5-6 møder om året. To af disse møder har særligt fo-
kus på behandling af ansøgninger til puljen for frivilligt socialt arbejde efter 
servicelovens § 18, idet Frivilligrådet har høringsret omkring indkomne an-
søgninger til puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18).  
 
Frivilligrådet afholder ét årligt dialogmøde med rådmanden for Sundhed og 
Omsorg. Derudover planlægger Frivilligrådet selv mindst to årlige projektbe-
søg, hvis sigte er at følge udviklingen på området.  
 
Frivilligrådet i MSO er et arbejdende råd, som synliggør og understøtter ar-
bejdet med frivillighed og medborgerskab i Aarhus. Frivilligrådet er en aktiv 
medspiller og samarbejder med Magistratsafdelingen for Sundhed og Om-
sorg om indsatserne på frivilligområdet.  
Frivilligrådet begynder funktionsperioden med at udarbejde en visionsplan, 
der skaber grundlag for rådets arbejde med følgende hovedopgaver: 

 

• Synliggørelse og anerkendelse af de frivillige indenfor sundhed- og 
omsorgsområdet i Aarhus bl.a. ved at sikre kommunikation om de 
frivilliges indsatser internt og eksternt i organisationen samt plan-
lægge og gennemføre anerkendelsesinitiativer. 
  

• Understøtte foreninger, der arbejder for Sundhed og Omsorgs mål-
gruppe gennem: 

o Inddragelse i relevante arrangementer/initiativer/projekter 
o Tæt samarbejde med Frivilligcentrene 
o Opsamle og synliggøre relevante tværgående problemstillin-

ger overfor forvaltningen 
 

• Understøtte rådsarbejdet på lokalcentre og plejehjem gennem: 
o Viden og sparring til rådene 
o Bidrage til vidensarrangementer og andre eventuelle aktivi-

teter  
o Opsamle og synliggøre relevante tværgående problemstillin-

ger overfor forvaltningen 
 

• Understøtte og bidrage til de besluttede udviklingsområder på frivil-
ligområdet i Sundhed og Omsorg i et samarbejde med Frivilligkonsu-
lenter og forvaltning.  

 

• At behandle og overfor Rådmanden indstille bevillinger til puljen for 
frivilligt socialt arbejde (§ 18-ansøgninger). Herunder fortsætte og vi-
dereudvikle 20§18 puljen. 

 
 
6. Frivilligrådets primære samarbejdspartnere er:  

• Frivillige foreninger, klubber og organisationer i Aarhus Kom-mune  

• Frivillighusene – i Aarhus - deres bestyrelser og personale  

• Råd på lokalcentre 

• Råd på plejehjemmene 

• Ældrerådet  
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• Ansatte inden for frivilligområdet i Magistratsafdelingen for Sundhed 

og Omsorg – såvel på lokalcentre som i forvaltningen  

• Rådmanden for Sundhed og Omsorg  

• Frivilligcenteret for seniorer/Foreningsbutikken og Frivilligcenter Aar-
hus  

 
7. Sekretariatsbistand og samarbejde  
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg yder sekretariatsbistand til Fri-
villigrådet, herunder udsendelse af dagsorden, referat og materiale med inte-
resse for rådets arbejde.  
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg afsætter en ramme til afhol-
delse af udgifter til Frivilligrådets møder, kørsel og mulighed for deltagelse i 
kurser og temadage. Beløbet administreres af Magistratsafdelingen for 
Sundhed og Omsorg.  

Der ydes ikke diæter til medlemmer af Frivilligrådet. 

 


