
 

Kommissorium for Frivillig Social Følgegruppe 2018-22 
 

Baggrund Frivillig Social Følgegruppe er oprettet i forbindelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes 

strategi for samarbejdet med de frivillige sociale foreninger: Sammen om det frivillige 

sociale arbejde. 

 

Formål Frivillig Social Følgegruppe skal sikre en tæt dialog mellem Faaborg-Midtfyn 

Kommune og de frivillige sociale foreninger i implementeringen af Sammen om det 

frivillige sociale arbejde for perioden 2018-2022. 

 

Bemanding Der er 8 pladser i følgegruppen. 

 

Frivilligcenter og Selvhjælp Faaborg-Midtfyn samt Huset i Faaborg har hver én fast 

plads i gruppen. De øvrige medlemmer vælges af de frivillige sociale foreninger i 

forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets Nytårskur. For at sikre kontinuitet i 

gruppen vælges der årligt 3 nye medlemmer for en 2-årig periode. 

Der er mulighed for at genopstille år efter år. 
 
Det tilstræbes, at gruppen sammensættes bredt med max 1 repræsentant fra hver 
organisation samt repræsentanter fra frivillige sociale foreninger, hvis indsatser 
målrettes henholdsvis: 

 Børn/unge 

 Voksne 

 Ældre 

 Patientforeninger  

 Integrationsområdet 
 

Opgaver Gruppens opgaver er, at: 

 Være idémagere og katalysatorer i forhold til nye tiltag. 

 Optræde som ambassadører på tværs af de frivillige sociale foreninger og 
kommune. 

 Indgå i dialog og sparring med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udvikling 
af det frivillige sociale område i forbindelse med implementering af Sammen 
om det frivillige sociale arbejde. 

 Være høringspart ved nye kommunale tiltag omhandlende det frivillig-sociale 
område. 
 

Tidsperspektiv 

og 

referenceramme 

Gruppen følger tidsrammen for Sammen om det frivillige sociale arbejde og 

påbegynder således deres arbejde februar 2018 og afslutter ultimo 2022. 

Følgegruppen refererer til det ansvarshavende udvalg på det frivillig-sociale område. 

 

Mødeaktivitet Der afvikles fire faste årlige møder med Frivilligkonsulenten samt leder af Det Mobile 

Sundhedscenter, hvoraf ét møde desuden er med det ansvarshavende udvalg og ét 

med Netværk for Fællesskab. 

Derudover kan begge parter i forbindelse med særlige aktiviteter indkalde til ekstra 

møder. 



 

 

Formand Følgegruppen vælger internt en kontaktperson, som skal være tovholder for gruppen. 

Kontaktpersonen vælges for 2 år ad gangen og der er mulighed for genvalg. 

 

Sekretariat Frivilligkonsulenten udformer i samarbejde med følgegruppens kontaktperson 

dagsorden og indkalder til møder med følgegruppen samt stiller administrativ bistand 

til rådighed. 

Dagsorden udkommer én uge før møde, mens referat foreligger én uge efter møde. 

 

Økonomi Forplejning og evt. lokaleleje i forbindelse med mødeaktivitet finansieres af Faaborg-

Midtfyn Kommune. 

 

Godkendelse af 

kommissorie 

Kommissoriet er godkendt i Sundhed- og Omsorgsudvalget den x. september 2017 

 

 

 


