
Chefteamindstilling: Frivilligråd 2019-2021 

Den 2. november 2018, Strategi & Udvikling  

Baggrund: 
Sundhed og Omsorg har siden 1999 haft et frivilligråd. Formålet med Frivilligrådet er at synliggøre, under-
støtte og styrke samarbejdet mellem Sundhed og Omsorg og de frivillige kræfter i Aarhus. Frivilligrådet 
sammensættes bredt, så det afspejler det frivillige virke indenfor sundhed- og omsorgsområdet.  

I Sundhed og Omsorg vil vi gerne gå forrest, når det handler om borgernes medindflydelse på kommunale 
opgaver og inddragelse i beslutningsprocesser. 

En af frivilligrådets hovedopgaver er at bidrage til uddelingen af de afsatte midler til §18-puljen. Derudover 
bidrager rådets til udviklingen af det frivillige arbejde på sundheds- og ældreområdet i et tæt samarbejde 
med Frivilligkonsulenter, Frivilligcentre, foreninger og andre centrale aktører på området. Derudover har 
Frivilligrådet en vigtig rolle i forhold til at understøtte anerkendelse og synliggørelse af frivilligheden på 
sundheds- og ældreområdet 
 

Beslutninger: 

Chefteamet skal: 

• beslutte at der skal etableres et frivilligråd for perioden 2019-2021 j overensstemmelse med 
rammerne beskrevet i bilag 1. 

• beslutte at udpegningen følger tidsplanen beskrevet i bilag 2. 

Effekt: 
Samarbejdet med Frivilligrådet skal understøtte, at borgerne inddrages og har indflydelse på Sundhed og 
Omsorgs arbejde med frivillighed og medborgerskab. 
 
Effekten for borgeren er: 

• at borgerne/de frivillige har indflydelse på, hvordan området forvaltes og udvikler sig 

• at flere borgere får lyst til at bidrage og tage medborgerskabet på sig 

• at de frivillige føler sig anerkendt for deres indsats 
.  
Samarbejdet understøtter ledetrådene ”vi er sammen med borgerne” og ”Al magt til borgeren”.  
 

Opfølgning: 
- Team frivillighed og Medborgerskab i Udvikling understøtter rådet med sekretariatsbetjening og 

har løbende kontakt til og samarbejde med rådet. 
- Der afholdes 5-6 ordinære møder i Frivilligrådet årligt  
- Der afholdes 3 årlige møder mellem rådets formandskab og den ansvarlige chef for frivillig og 

medborgerskabsområdet 

- Der afholdes 1 årligt dialogmøde mellem den siddende rådmand for Sundhed og Omsorg og fri-
villigrådets formandskab. 
 

 

Kommunikation: 
Der laves opslag om nyt frivilligråd på Facebook; VITAL og Aarhus kommune, samt i pressen (Aarhus Stiftsti-
dende, Aarhus Onsdag) det udmeldes til råd, foreninger og øvrige aktører og samarbejdspartnere på frivillig-
området) 
 
 
 
 

Implementering: 

• 26. november 2018 - Annoncering om nyt frivilligråd  

• 31. december 2018 – Ansøgningsfrist (Ansøgningerne behandles løbende) 

• Primo Januar - Gennemgang af ansøgninger og indstilling af medlemmer 

• Medio januar - Rådmanden udpeger rådet ved personligt brev 

• Ultimo Januar - Socialt arrangement – 

• Primo februar Rådet konstituerer sig på første møde 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
 X 

 
Lukket indstilling 

 
 

Koordineret med andre afdelinger, hvilke:  

Ansvarlig leder/afdeling: Maj Morgenstjerne Deltager på mødet:Maj Morgenstjerne og Henriette 
Andersen 

 

Direkte udgifter 
2018 2019 2020 2021 

 150.000 150.000 150.000 

Udgiften finansieres indenfor budgettet til §18-puljen 
Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

Midlerne tages af §18 midlerne som hidtil 

 

 

 

 

 

 

 

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Annoncering om nyt råd Udpegning Konstituering Opfølgning 

    

  Dato Dags dato  Dato: 26/11-18 Inden 15. januar Inden 8. februar løbende 

 

 



Referat: 

Chefteamet besluttede: 

• at der skal etableres et frivilligråd for perioden 2019-2021 i overensstemmelse med rammerne beskrevet i bilag 1. 

• at udpegningen følger tidsplanen beskrevet i bilag 2. 

 

Der bliver udarbejdet en byrådsindstilling som opfølgning på FRVH18 for at oprette et fælles frivilligråd i kommunen. MSOs Frivilligråd justeres evt. efter et år – alt efter be-

slutningen om det fælles frivilligråd. MSO skal inspirere til at stille op. 


