
 

 

1. marts 2019 

Side 1 af 3 
Kommissorium for Frivilligrådet i Magistratsafde-
lingen for Sundhed og Omsorg 
 
 

1. Formålet med Frivilligrådet 

 

Formålet med Frivilligrådet i Sundhed og Omsorg er at synliggøre, under-

støtte og styrke samarbejdet mellem Sundhed og Omsorg og de frivillige 

kræfter i Aarhus.  

Såfremt der nedsættes et tværmagistratsligt frivilligråd i det kommende råds 

funktionsperiode, beslutter rådet i samråd med forvaltningen en eventuel 

navneændring. 

 

2. Frivilligrådets funktionsperiode og sammensætning  

 

Frivilligrådet udpeges i 1. kvartal hvert 4 år i lige år og sammensættes af 10 

personer. (OBS. Se tillægsskrivelse) Frivilligrådets sammensætning tilstræ-

bes at afspejle det frivillige virke indenfor sundheds- og omsorgsområdet. 

Der er opstillet følgende kriterier, der ligger til grund for udpegningen af med-

lemmer til rådet: 

• Personer med interesse for - og viden om frivilligområdet på sund-

hed- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune.  

• Kandidaterne udpeges ikke som repræsentanter for en bestemt for-

ening, råd eller bestyrelse.  

• Kandidaterne skal have lyst og tid til at engagere sig i indsatser på 

frivilligområdet inden for Aarhus Kommunes grænser.  

 

Udpegning foregår efter annoncering i dagspressen. Der gives endvidere 

skriftlig meddelelse til alle foreninger og organisationer inden for sundheds- 

og omsorgsområdet samt til råd på lokalcentre og plejehjem og Ældrerådet i 

Aarhus Kommune. Såvel enkeltpersoner som klubber, råd, nævn, organisati-

oner etc. inden for frivilligområdet i kommunen kan foreslå kandidater til Fri-

villigrådet.   

 

Rådmanden for Sundhed og Omsorg udpeger de 10 medlemmer til Frivillig-

rådet på baggrund af de indkomne forslag til kandidater. 

I udpegningen tilstræbes det at afspejle mangfoldigheden indenfor det frivil-

lige virke på sundheds- og omsorgsområdet, dvs. det frivillige sociale ar-

bejde, det kulturelle område, sport- og fritid mv. Ligeledes tilstræbes det, at 

mindst to medlemmer er engageret i rådsarbejdet på enten plejehjem eller 

lokalcentre. 
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Frivilligrådet konstituerer sig med formand og næstformand på rådets første 

møde. På dette møde udpeges samtidig en repræsentant til Foreningsbutik-

kens bestyrelse samt én repræsentant til kursusgruppeudvalget (forankret i 

regi af Foreningsbutikken).   

 

 

3. Økonomi 

 

Der afsættes 150.000 kr. i frivilligrådets funktionsperiode, som skal bruges 

på aktiviteter, der anerkender den frivillige indsats, der laves på sundheds- 

og ældreområdet. Det kunne fx være anerkendelsesarrangementet i 2020, 

en frivilligpris, vidensarrangementer, t-shirts eller andet. 

  
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg afsætter desuden en ramme 
til afholdelse af udgifter til Frivilligrådets møder, kørsel og mulighed for delta-
gelse i kurser og temadage. Beløbet administreres af Magistratsafdelingen 
for Sundhed og Omsorg.  

Der ydes ikke diæter til medlemmer af Frivilligrådet. 

 

 

4. Frivilligrådets fokusområder og hovedopgaver i 2019-2021 

 

Opgaver 
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 
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• 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. 

 

 

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. 

 

Forretningsorden og opgavebeskrivelse for formandskabet 

Frivilligrådet udarbejder selv sin forretningsorden og opgavebeskrivelse for 

formandskabet. Der kan med fordel tages udgangspunkt i det nuværende fri-

villigråds forretningsorden og opgavebeskrivelse. 

 

 
5. 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.  

 

Frivilligrådets formandskab mødes med den ansvarlige chef for frivillighed 

og medborgerskabsområdet samt eventuelle relevante medarbejdere 3 

gange årligt hhv. forår, efterår og før jul mhp. at følge udviklingen på de defi-

nerede opgaver samt udveksle aktuel viden. 

 

Frivilligrådet afholder ét årligt dialogmøde med rådmanden for Sundhed og 

Omsorg.  

 

Frivilligrådet inddrages så tidligt som muligt i relevante beslutningsprocesser 

på frivilligområdet. 

 


