Vedtægter for frivilligrådet i Billund Kommune
§ 1 Formål
Stk. 1. Frivilligrådet har til formål at styrke samarbejdet og dialogen mellem de frivillige sociale
foreninger og Billund Kommune med henblik på at fremme vilkårene for frivilligt socialt arbejde.

§ 2 Opgaver
Stk. 1. Frivilligrådet skal rådgive det politiske udvalg på området om generelle spørgsmål vedrørende Billund Kommunes samarbejde med frivillige og rammerne for det frivillige sociale
arbejde.
Stk. 2. Frivilligrådet kan komme med forslag til tiltag og initiativer, der kan forbedre
vilkårene for det frivillige sociale arbejde.
Stk. 3. Frivilligrådet skal bidrage til at styrke samarbejde og netværk mellem foreninger og
Billund Kommune.
Stk. 4. Frivilligrådet skal bidrage til at synliggøre og vise anerkendelse af det frivillige sociale
arbejde.
Stk. 5. Frivilligrådet skal medvirke ved udarbejdelsen og implementeringen af politikker og
strategier på det frivillige sociale område.
Stk. 6. Frivilligrådet udarbejder en indstilling til det politiske udvalg på området om fordeling af
§ 18-midler og medvirker ved udarbejdelsen af kriterier for fordeling af § 18-midler i Billund
Kommune.
Stk. 7. Frivilligrådet skal sikre et bredt kendskab til frivilligrådet og dets arbejde blandt foreninger og borgere i Billund Kommune.
Stk. 8. Frivilligrådet skal sikre et godt samarbejde med Frivilligcenter Billund, herunder afholde
minimum et årligt samarbejdsmøde med Frivilligcenter Billunds bestyrelse.

§ 3 Sammensætning
Stk. 1. Frivilligrådet består af op til 9 medlemmer med bopæl i Billund Kommune.
Stk. 2. Medlemmer og op til 3 suppleanter udpeges af det politiske udvalg på området blandt
de opstillede kandidater.
Stk. 3. Frivillige sociale foreninger og personer, der er involveret i frivilligt socialt arbejde, kan
opstille kandidater eller indgive deres kandidatur.
Stk. 4. Der tilstræbes så vidt muligt en bred geografisk sammensætning og repræsentation
af forskellige foreningstyper.
Stk. 5. Ved udpegningen tages der hensyn til foreningens medlemstal og aktivitetsniveau i
kommunen.
Stk. 6. Medlemmerne af frivilligrådet har pligt til at varetage interesser for alle foreninger og
frivillige på det sociale område.

§ 4 Konstituering
Stk. 1. Frivilligrådets sekretærfunktion indkalder til konstituerende møde snarest efter, at det
politiske udvalg på området har udpeget rådets medlemmer.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger frivilligrådet blandt sine medlemmer en formand
og en næstformand.
Stk. 3. Sekretæren for frivilligrådet leder konstitueringen.
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Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

§ 5 Funktionsperiode
Stk. 1. Frivilligrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Frivilligrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

§ 6 Udtrædelse
Stk. 1. Et medlem af frivilligrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have
bopæl i kommunen.
Stk. 2. Hvis et medlem udtræder af frivilligrådet indkaldes en suppleant jf. § 3, stk. 2.

§ 7 Forretningsorden
Stk. 1. Frivilligrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8 Økonomi
Stk. 1. Udgifterne ved frivilligrådets arbejde afholdes af Billund Kommune på baggrund af et
årligt budget, der udarbejdes af Billund Kommune efter drøftelse med frivilligrådet.
Stk. 2. Frivilligrådet disponerer selv over posterne i det godkendte budget.

§ 9 Møder
Stk.1. Frivilligrådet afholder møde mindst 4 gange om året.
Stk. 2. Der afvikles én gang årligt et dialogmøde mellem frivilligrådet og det politiske udvalg
på området.
Stk. 3. Frivilligrådets møder er ikke offentlige.
Stk. 4. Frivilligrådet kan beslutte, at andre personer kan deltage i konkrete sager efter behov.

§ 10 Frivilligrådets virksomhed
Stk. 1. Frivilligrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Stk. 2. Frivilligrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til
stede.
Stk. 3. Frivilligrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede
under disse.
Stk. 4. Frivilligrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.
Stk. 5. Hvert medlem af frivilligrådet har en stemme.

§ 11 Tavshedspligt og inhabilitet
Stk. 1. Medlemmerne af frivilligrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.
Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3 om inhabilitet, skal snarest underrette frivillig-
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rådet og sekretæren for frivilligrådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden
betydning.
Stk. 3. Frivilligrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af sådan en karakter, at vedkommende er udelukket fra at deltage i rådets forhandling og afstemning om sagen. I så fald skal den pågældende forlade lokalet under forhandling og afstemning om sagen. Medlemmet er dog ikke udelukket fra at deltage i rådets vurdering af, hvorvidt medlemmet er inhabilt under den pågældende sags behandling
Stk. 4. Frivilligrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jf. § 9, stk. 4, har
tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

§ 12 Befordringsgodtgørelse
Stk. 1. Der kan ydes befordringsgodtgørelse for deltagelse i frivilligrådets møder og arrangementer, hvor rådsmedlemmer deltager som repræsentanter for frivilligrådet.

§ 13 Sekretariatsbetjening
Stk. 1. Billund Kommune yder sekretariatsbistand til frivilligrådet.
Stk. 2. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med formanden for frivilligrådet dagsorden for
hvert møde.
Stk. 3. Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat af hvert møde i rådet.

§ 14 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Stk. 1. Vedtægterne er vedtaget af Byrådet den 4. februar 2020 og træder i kraft fra denne
dato.
Stk. 2. Ændringer i og tillæg til vedtægterne skal vedtages af Byrådet.
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