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Vedtægter for Kontaktgruppens arbejde

Vedtaget på Frivillighedskonferencen 27.10.2008 og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 2.12.2008.

§ 1 Formål
1. Kontaktgruppen skal medvirke til udvikling af samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer og kommunen.
2. Kontaktgruppen arbejder som en selvstændig enhed, der skal høres i alle sager, der
omhandler samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og det frivillige sociale område. Kontaktgruppen underrettes om Social- og Sundhedsudvalgets beslutninger i forbindelse med fordeling af midler efter § 18.
3. Kontaktgruppen medvirker ved planlægningen af den årlige frivillighedskonference.
4. Kontaktgruppen skal være med til at synliggøre det frivillige sociale område og skal aktivt indgå i
samarbejdet med kommunen ved selv at komme med ideer og forslag, samt ved at rejse
spørgsmål og komme med synspunkter på området for det frivillige sociale arbejde.
§ 2 Sammensætning og udpegning.
1. Kontaktgruppen består af 9 medlemmer.
2. Medlemmerne til Kontaktgruppen vælges ved kommunens årlige Frivillighedskonference
(se § 6).
3. Kontaktgruppen sammensættes efter en fordelingsnøgle sådan, at der er bred repræsentation fra
børne-, voksen og ældre- og handicapområdet.
Kontaktgruppens sammensætning:
• 3 repræsentanter fra ældreområdet, heraf én, som er udpeget af Seniorrådet.
• 2 repræsentanter fra voksenområdet
• 2 repræsentanter fra handicap/patientområdet og
• 2 repræsentanter fra børn/ungeområdet
Derudover vælges 2 suppleanter for hvert område.
4. Hvert år er ét medlem pr. område på valg. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for ét år.
5. Personer, der ønsker at opstille, men ikke er til stede på Frivillighedskonferencen skal afgive en
fuldmagt til en tilstedeværende sammen med en kort skriftlig præsentation af, hvorfor man ønsker at opstille.
6. En forening kan kun have ét medlem i Kontaktgruppen.
7. Valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt flere opstiller til samme post. I tilfælde af skriftlig afstemning har alle tilstedeværende foreningsrepræsentanter én stemme og hver forening har
maksimalt to stemmer.

§ 3 Konstituering
1. Kontaktgruppen konstituerer sig selv og fastsætter selv nærmere retningslinier for arbejdet.
2. Kontaktgruppen udpeger to tegningsberettigede, som kan tegne gruppen over for pengeinstitutter.
§ 4 Drift
1. Kontaktgruppen afholder minimum 4 møder årligt.
2. Kommunen stiller mødelokaler og sekretariatsbistand til rådighed for kontaktgruppen, herunder
udsendelse af iIndkaldelser, dagsordner samt referater i relation til kontaktgruppens møder. Kontaktgruppen beslutter selv, om de ønsker at benytte bistanden.
3. Kommunen stiller efter nærmere aftale med Kontaktgruppen en referent til rådighed for gruppens
møder. Kontaktgruppen beslutter selv, om de ønsker at benytte referenten.
4. Kontaktgruppen bliver orienteret om indkomne § 18-ansøgninger og kan fremsende kommentarer til Social- og Sundhedsudvalget om administrationens indstilling. Kontaktgruppen orienteres
efterfølgende om Social- og Sundhedsudvalgets fordeling af midlerne.
5. Der afsættes årligt et beløb fra frivillighedsmidlerne til kontaktgruppens drift. Beløbet ansøges i
samråd med administrationen og dækker afholdelse af frivillighedskonference, kurser, arrangementer, mødeafholdelse m.v.
§ 5 Møder
1. Kontaktgruppen fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for
dagsorden, indkaldelse samt øvrige retningslinier for arbejdsformen.
2. Kontaktgruppen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved
afgørelser, der kræver afstemning gælder almindeligt flertal.
3. Suppleanter modtager referater fra møderne og indkaldes, hvis et medlem ikke har mulighed for
at deltage.
4. Der tages beslutningsreferat af møderne. Referatet forelægges som meddelelsessag for Socialog Sundhedsudvalget og udsendes til Kontaktgruppens medlemmer og suppleanter.
5. Kontaktgruppens medlemmer er omfattet af de samme regler for tavshedspligt, der gælder for
folkevalgte og ansatte i kommunen.
6. Kontaktgruppen har mulighed for at invitere repræsentanter fra kommunen til deres møder.
§ 6 Frivillighedskonference/dialogmøde
1. Der afholdes en årlig konference om frivilligt socialt arbejde med deltagelse af de frivillige sociale
foreninger, idrætsforeninger samt kulturelle foreninger og medlemmer af byrådet. Konferencen
afholdes i slutningen af året. Indholdet er dels oplæg om problemstillinger i udviklingen af det frivillige sociale arbejde og dels gruppemøder, workshops eller lignende, hvor kontaktgruppemedlemmerne giver en tilbagemelding om arbejdet i det forløbne år, og hvor foreningerne der arbejder erfaringsudveksling.
2. Kontaktgruppen har hvert halvår møde med repræsentanter for administrationen. På det ene

