Hvidovre Frivillighedsråd

Vedtægter for Frivillighedsrådet i Hvidovre Kommune
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Vedtægter for Hvidovre Kommunes Frivillighedsråd.

Side 1

§ 1. Støtte til frivilligt socialt arbejde:
Stk. 1: Hvidovre Kommune har jf. § 18 i Lov om Social Service en generel
forpligtelse til at samarbejde med lokale organisationer eller foreninger, der
udfører frivilligt socialt arbejde.
Stk. 2: Hvidovre Kommune er jf. § 18 i Lov om Social Service forpligtet til at
uddele økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3: Hvidovre Kommune har nedsat et Frivillighedsråd med repræsentanter
fra frivillige organisationer og foreninger i Hvidovre for derigennem at styrke
samarbejdet med den frivillige verden.

§ 2. Frivillighedsrådets formål:
Stk. 1: Frivillighedsrådet fungerer som sparringspartner til Social- og
Sundhedsudvalget i forbindelse med uddeling af støtte til frivilligt socialt
arbejde.
Stk. 2: Frivillighedsrådet skal søge at sikre et bedre samspil mellem de
frivillige sociale organisationers aktiviteter indbyrdes og i forhold til det
offentliges tilbud.

§ 3. Frivillighedsrådets opgaver:
Stk. 1: Frivillighedsrådet gennemgår alle indkomne ansøgninger og vurderer,
hvorvidt ansøgerne opfylder gældende kriterier.
Stk. 2: Frivillighedsrådet udarbejder indstillingsskema til Social- og
Sundhedsudvalget med rådets anbefalinger i relation til hver enkel
ansøgning.
Stk. 3: Frivillighedsrådets medlemmer deltager ikke i behandlingen af
ansøgninger fra ’eget’ område. Herved undgås inhabilitet i sagsbehandlingen.
Stk. 4: Frivillighedsrådet kan komme med forslag til ændring af de kriterier der
skal opfyldes for at komme i betragtning til støtte efter § 18 i Lov om Social
Service. Kommer Børn- og Velfærdmed ændringsforslag til kriterierne, skal
Frivillighedsrådets medlemmer høres inden sagen forelægges Social- og
Sundhedsudvalget.
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Stk. 5: Frivillighedsrådet kan samarbejde med kommunen i forbindelse med
at tage initiativ til nye frivillige sociale aktiviteter og projekter.
Stk. 6: Frivillighedsrådet kan medvirke til, at der orienteres om det frivillige
sociale arbejde.

§ 4. Frivillighedsrådets arbejdsform:
Stk. 1: Frivillighedsrådet afholder møder efter behov, dog mindst to gange
årligt i forbindelse med 1. og 2. puljeuddeling. Er der ikke restbeløb til 2.
puljeuddeling, kan dette møde dog udelades.
Stk. 2: Formanden for Frivillighedsrådet og kommunens kontaktperson
udfærdiger dagsorden til hvert møde.
Stk. 3: Formanden for Frivillighedsrådet fungerer som ordstyrer på mødet. Er
formanden forhindret i fremmøde fungerer næstformanden som ordstyrer.
Stk. 4: Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de forhold, de
som medlem af hvervet, bliver bekendt med. Denne tavshedspligt gælder
også efter udtrædelse af Frivillighedsrådet.
Stk. 5: Kontaktpersonen i Ældre- og Handicapafdelingen er ansvarlig for den
årlige indberetning til Ankestyrelsen vedr. kommunens anvendelse af § 18
midlerne

§ 5. Sammensætning/Konstituering:
Stk. 1: Frivillighedsrådet består af fem-syv medlemmer fra de frivillige
organisationer eller foreninger, der har lokal forankring i Hvidovre Kommune.
Stk. 2: Frivillighedsrådet konstituerer sig selv på det førstkommende møde
efter valget med formand og næstformand.
Stk. 3: Børne- og Velfærds Ældre- og Handicapafdeling stiller en fast
kontaktperson til rådighed til varetagelsen af samarbejdet.
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§ 6. Valg til Frivillighedsrådet:
Stk. 1: Valg til Frivillighedsrådet finder sted i november måned i valg året.
Stk. 2: Valgbare og stemmeberettigede er alle organisationer og foreninger,
der har lokal forankring i Hvidovre Kommune, og som udfører frivilligt socialt
arbejde.
Stk. 3: Ved valget tages størst muligt hensyn til bredden i samarbejdet.
Stk. 4: Medlemmerne vælges i rækkefølge efter stemmetal.
Stk. 5: De valgte organisationer/foreninger udpeger selv deres kontaktperson
samt stedfortrædere.
Stk. 6: Valgperioden er 4 år med virke fra den 1. januar i ulige år. Første
funktionsperiode var fra d. 1. januar 1999.
Stk. 7: Valget sker på kommunens foranledning ved annoncering i den lokale
avis og på kommunens hjemmeside, hvor samtlige organisationer og
foreninger indbydes.

§ 7. Godkendelse og ændring af vedtægter:
Stk. 1: Ændringer i vedtægten skal ske i samarbejde mellem
Frivillighedsrådet og Hvidovre Kommune.
Stk. 2: Frivillighedsrådet kan komme med forslag til vedtægtsændringer.
Eventuelle ændringer skal godkendes af Social- og Sundhedsudvalget,
førend de er gyldige.

Vedtægterne er godkendt af Frivillighedsrådet på mødet d. 8.1.2015
Vedtægterne er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d.8.2.2015
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