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Frivilligt Samråd i Faxe Kommune - Kommissorium  
 
 
Baggrund  
§ 17 stk. 4 udvalget for Frivillighed, Forening og Civilsamfund har afsluttet sit arbejde 
november 2016. Arbejdet mundede ud i Frivilligrapporten, som indeholder 11 
anbefalinger. Februar 2017 blev rapporten godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget, som 
tillige har valgt at igangsætte etableringen af et Frivilligt Samråd, hvilket udgør anbefaling 
nr. 10 i rapporten.  
Samrådets arbejde kan umiddelbart ses som en fortsættelse af § 17 stk. 4 udvalgets 
formålsformulering. Det har først og fremmest en idéskabende og rådgivende funktion i 
forbindelse med, at Plan & Kulturudvalget har ansvaret for frivilligheden generelt i Faxe 
Kommune, herunder den videre udvikling af den strategiske ramme vedrørende 
frivillighed.  
 
Samrådet forventes at arbejde bredt og kan berøre politikker, retningslinjer eller praksis på 
tværs af udvalgs- og fagområder.  
 
Formål  
Det Frivillige Samråd i Faxe Kommune har til formål, at  

 øge frivilligheden i Faxe Kommune,  
 øge dialogen mellem civilsamfund og Faxe Kommune som organisation,  
 være aktiv dialog- og samarbejdspartner i forhold til udvikling af det frivillige 

arbejde i kommunen og implementeringen af den strategiske ramme, Frivillighed i 
Faxe Kommune, 

 være høringspart i emner, der har betydning for frivillige i Faxe Kommune, samt  
 udtale sig om principperne for tildeling af de forskellige midler til de frivillige.  

 
Produkter  
Frivilligt Samråd kan komme med idéer og forslag til initiativer, retningslinjer m.m. 
vedrørende frivillighed og foreningsliv. Samrådets arbejde kan munde ud i følgende 
produkter:  

 forslag til initiativer der kan øge frivilligheden i Faxe Kommune,  

 forslag til indsatser i forhold til strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune,  
 overvejelser om tilskudspuljer til frivillige og foreninger, herunder principper for 

ændringer/opdateringer,  
 forslag til nye aktiviteter eller samarbejder, der kan øge frivillighed og/eller 

anerkendelse af de frivillige indsatser, og  
 en årlig konference.  
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Organisering  
Samrådet består af:  

 4 medlemmer fra Byrådet, hvor formanden for det politiske udvalg (Plan & 
Kulturudvalget), hvor Frivilligt Samråd er placeret, er født medlem af samrådet.  

 2 medlemmer fra Faxe Frivilligråd.  

 2 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget.  

 3 personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på 
frivillighedsområdet herunder kulturområdet.  

Medlemsskabet er personligt, og kan ikke overdrages til andre. Ved permanent udtræden 
udpeger Plan & Kulturudvalget et nyt medlem.  
Formanden udpeges blandt de 7 medlemmer fra det frivillige arbejde og næstformanden 
udpeges blandt de 4 repræsentanter fra Byrådet.  
 
Tidsramme  
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune etableres snarest muligt efter Plan & Kulturudvalgets 
/Byrådets vedtagelse af kommissoriet. Samrådet forventes at fungere permanent og 
valgperioden følger Byrådet. Den første valgperiode udløber således med udgangen af 
2017.  
 
Mødestruktur og form:  
Med 3-4 årlige møder kan samrådet sikre den gode tværgående dialog, lige som det 
også kan invitere til eller opsøge dialog med andre borgere, foreninger, frivillige, 
kommuner, videnscentre eller andre relevante fora.  
 
Økonomi  
Der kan udbetales honorar til medlemmerne af udvalget. Udgifterne afholdes af Plan & 
Kulturudvalget. Der er afsat midler i budgettet til mødeomkostninger.  
Frivilligt Samråd i Faxe Kommune kan eventuelt tildeles en pulje til tværgående projekter 
og aktiviteter.  
 


