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Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Kommunes Frivilligråd 
 

§ 1 Indledning 
Ringkøbing–Skjern Kommunes Frivilligråd er oprettet i henhold til § 18 i Lov om Social Service, § 17 stk. 4 i 
Lov om Kommunernes Styrelse samt i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for det frivillige 
sociale arbejde.  
 
Den politiske vision for kommunens frivilligpolitik er at skabe grundlag for, at det frivillige sociale arbejde 
styrkes og udvikles til gavn for den enkelte borger.  
 

§ 2 Formål 
Frivilligrådets formål er, i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, at udvikle og justere kommunens 
frivilligpolitik for det frivillige sociale arbejde ved at: 

 Virke som bindeled og dialogforum mellem aktørerne på det frivillige sociale område og 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 Rådgive kommunen om det frivillige sociale område.  
 

§ 3 Opgaver 
Frivilligrådet skal:  
Udvikle det frivillige sociale arbejde ved at: 

 Opfange tendenser, ønsker og behov indenfor det frivillige sociale arbejde.  

 Understøtte udvikling af nye tiltag.  

 Udarbejde en årsplan med konkrete initiativer for Frivilligrådet.  

 Deltage i et årligt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.  
 
Deltage i fordeling af § 18 støtte ved at:  

 Indstille ansøgninger om tilskud fra § 18-puljen til Social- og Sundhedsudvalget.  

 Gennemføre en årlig opfølgning på tildeling af § 18 midler, med henblik på evt. prioriteringer af 
bestemte områder og aktiviteter fra år til år.  

 Stille forslag til revidering af fordelingspolitikken.  
 
Synliggøre det frivillige sociale område ved at:  

 Uddele den årlige kommunale Frivilligpris i samarbejde med kommunen.  

 Informere om Frivilligrådets arbejde.  
 
Fremme samarbejdet mellem aktørerne på det frivillige sociale område ved at:  

 Skabe rum for dialog og samarbejde mellem det frivillige sociale område og kommunen.  

 Afholde et årlige Dialogmøde for det frivillige sociale arbejde i samarbejde med kommunen.  
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 Se muligheder på tværs af kommunens fagområder indenfor det frivillige område.  

 Understøtte udvikling af fællesskaber mellem det frivillige sociale områdes organisationer og 
foreninger.  

 
Virke som høringsorgan:  

 Kommunen forpligtes til at høre Frivilligrådet om alle kommunale initiativer og aftaler, som har 
generel betydning for det frivillige sociale arbejde i kommunen. 

 
§ 4 Sammensætning  

Frivilligrådet består af 9 medlemmer: 
  
Ét medlem udpeges af og blandt Social- og Sundhedsudvalget medlemmer.  
Otte medlemmer vælges på årsmødet på vegne af foreninger o. lign., der udfører frivilligt socialt arbejde i 
kommunen jf. § 5. 
 
Følgende interesse- og virkeområder ønskes repræsenteret:  

1. Hjælpeorganisationer m.fl., der yder en indsats overfor særligt socialt udsatte eller sårbare borgere 
f.eks. misbrugere, hjemløse, ensomme o.a.  

2. Handicaporganisationer og patientforeninger  
3. Flygtninge og indvandrearbejdet  
4. Børn, unge og familiearbejde 

 
Suppleanter:  
For det udpegede medlem fra Social- og Sundhedsudvalget udpeges 1 personlig suppleant.  
For de 8 medlemmer valgt på vegne af de frivillige sociale foreninger vælges 2 suppleanter.  
Suppleanterne kan deltage på alle Frivilligrådsmøderne med taleret. Suppleanterne har kun stemmeret, når 
de repræsentere et fraværende Frivilligrådsmedlem på et Frivilligrådsmøde. 
Som kontaktpersoner fra administrationen deltager kommunens Frivillighedskoordinator i Frivilligrådets 
møder. Frivillighedskoordinatoren har taleret, men har ikke stemmeret.  
  

§ 5 Valg 
Udpegning til Frivilligrådet følger Byrådets valgcyklus og sker på Ringkøbing-Skjern Kommunes initiativ.  
4 medlemmer og 1 suppleant af Frivilligrådet vælges for to år i ulige år fra og med år 2023. 
4 medlemmer og 1 suppleant af Frivilligrådet vælges for to år i lige år fra og med år 2022. Disse fem pladser 
vælges i 2021 for blot 1 år, for at bryde med udskiftning af hele Frivilligrådet på samme tid.  
Annoncering for afholdelse af valget og procedure for opstilling af kandidater sker senest 6 uger inden 
afholdelse af valgmødet.  
  
Valgbare er alle borgere bosiddende i Ringkøbing-Skjern kommune, som repræsenterer en lokal frivillig 
social forening/organisation, gruppe eller enkelt borger, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. 
Karakteren af en borgers lønnede arbejde, er ikke et kriterium for valgbarhed. 
Der kan kun opstilles én kandidat pr. frivillig forening el. lign. Dette uanset om foreningen udfører frivilligt 
socialt arbejde i forhold til flere interesse- og virkeområder. Her defineres en forening/organisation ved en 
fælles bestyrelse, lokalkomite eller lignende organ.  
  
Opstillingsprocedure: 

- Kandidater til Frivilligrådet skal udfylde en opstillingserklæring, som kan hentes på kommunens 
hjemmeside. 

- På opstillingserklæringen anføres hvilke af de særligt fremhævede interesse- og virkeområder, 
kandidaten ønsker at repræsentere. 

- Til valget i 2021, skal kandidaten også angive, om denne ønsker at stille op for 1 eller 2 år.  
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- Opstillingserklæringen skal være kommunens frivilligkoordinator i hænde senest 14 dage inden 

valgmødet.  
- Senest 7 dage inden valget offentliggøres på kommunens hjemmeside en liste med de opstillede 

kandidater.  
  
Valg: 

- Valg foregår på et arrangement af interesse for sociale foreninger hvert år i sidste kvartal  
- Valget foregår ved skriftlig afstemning, som én fælles valghandling. 
- Valgret med én stemme har alle fremmødte, som laver frivilligt socialt arbejde. 
- Ved samme valghandling fordeles poster både til medlemmer og suppleanter. 
- Såfremt der ikke opstiller kandidater nok, så udpeger Social- og Sundhedsudvalget resterende 

medlemmer. Der opfordres til at søge en bred sammensætning af Frivilligrådet med hensyn til 
geografi og kønsfordeling.  

  
Optælling: 

- Stemmeoptælling foretages af tre personer, som ikke selv er kandidater. 
- For hvert af de særligt fremhævede interesse- og virkefelter, som er ledige vælges den opstillede 

kandidat, som har fået flest stemmer blandt de opstillede i interesse- og virkefeltet. 
- For de resterende af de årlige valgbare pladser vælges de kandidater, der har højest stemmetal på 

tværs af interesse- og virkeområder. (Ved valget i 2021 gælder det, at på tværs af interesse- og 
virkeområder indvælges yderligere medlemmer direkte på højest stemmetal blandt de resterende 
kandidater.) 

- Såfremt kun én kandidat opstiller for et ledigt interesse- og virkefelt er vedkommende direkte valgt. 
- Såfremt der ikke er opstillet kandidater for et ledigt interesse- og virkefelt, bliver der valgt et ekstra 

medlem på direkte stemmetal blandt de resterende kandidater på tværs af interesse- og 
virkeområder. 

- Ligeledes indvælges årligt 1 suppleant efter det højeste stemmetal blandt de resterende 
kandidater. (I 2021 vælges 2 suppleanter, én for 1 år og én for 2 år).  

- Ved stemmelighed foretages lodtrækning.  
  

§ 6 Funktionsperiode 
Efter valget af nye medlemmer til Frivilligrådet tiltræder Frivilligrådet sit virke fra den 1. januar i det 
efterfølgende år.  
Funktionsperiode for Frivilligrådets medlemmer er 2 år. En suppleant indtræder i rådet ved et medlems 
udtræden. Den suppleant, som er valgt for samme valgperiode, som det udtrædende medlem, indtræder i 
Frivilligrådet.  
Ved et medlems forfald til møde indkaldes ligeledes indkaldes den suppleant, som er valgt for samme 
valgperiode, som det forfaldne medlem. 
 

§ 7 Konstituering 
Indkaldelse til første konstituerende møde sker på Ringkøbing-Skjern kommunes initiativ inden årets 
udgang. Frivilligrådet konstituerer sig med formand og næstformand.  
 

§ 8 Mødeafholdelse 
Frivilligrådet afholder møder efter behov, dog mindst 6 gange årligt. Alle 9 medlemmer har stemmeret. Ved 
stemmelighed frafalder stillede forslag. Sundhed og Omsorg stiller sekretariatsbistand til rådighed for 
Frivilligrådet ved kommunens frivilligkonsulenter.  
 

§ 9 Økonomi 
Kommunen stiller mødelokaler til rådighed og afholder udgifterne ved rådets virke. Der udbetales 
kørepenge til Frivilligrådet efter statens fastsatte takster. Der afsættes et årligt beløb på budgettet hertil.  
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§ 10 Tavshedspligt og inhabilitet 
Frivilligrådets medlemmer har tavshedspligt, hvis de i deres arbejde får kendskab til sager, der betegnes 
som fortrolige. Tavshedspligten ophører ikke, når medlemmerne udtræder af rådet. Et medlem er inhabilt i 
forhold til en sag, hvis medlemmet eller en nærtstående til medlemmet er valgt til Frivilligrådet på vegne af 
eller er bestyrelsesmedlem i den forening, som sagen vedrører.  
 

§ 11 Vedtægternes ikrafttræden og ændringer 
Vedtægterne revideres efter behov eller ønske fra Frivilligrådet eller Social- og Sundhedsudvalget. 
Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Byrådet. Vedtægterne er godkendt i Frivilligrådet den 26. april 
2021, i Social- og Sundhedsudvalget den 26.5.2021 og i Byrådet den 14. september 2021 

 

 


