
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Orientering om valg til Frivilligrådet 

Frivilligrådet skal fremover udpeges efter en ny model. Den nye model indebærer, at:  

 Rådet består af 12 medlemmer. 

 Ministeren udnævner formanden og ét medlem. 

 8 medlemmer vælges af den frivillige sociale sektor ved en direkte valghand-
ling blandt foreninger og organisationer. 4 medlemmer vælges fra de ”store” 
og 4 medlemmer fra de ”små” foreninger og organisationer.  

 KL indstiller ét medlem. 

 FriSe indstiller ét medlem fra et frivilligcenter. 

 Rådsperioden ændres fra tre til fire år, så den fremover følger kommunalval-
gene (ligesom Det Centrale Handicapråd og Rådet for Socialt Udsatte). 

Der skal altså stemmes om 8 medlemmer af Frivilligrådet for perioden 2018-2021. Og 
det er jer, der stemmer og afgør udfaldet.  

Hvem kan stemme til valget om de 8 medlemmer? 

Stemmeberettigede til valget er foreninger og organisationer, der i 2015, 2016 og 

2017 har modtaget midler fra puljen LOTFRI, som er en del af udlodningsmidlerne, 

der hvert år uddeles til de landsdækkende frivillige sociale foreninger og organisatio-

ner.  

 

Det sociale område er mangfoldigt og vidtfavnende – og social værdi skabes mange 

steder i det danske civilsamfund. Også udenfor ”det sociale område”. Derfor er der 

suppleret med en række foreninger og paraplyorganisationer, som ikke har modtaget 

LOTFRI-midler i 2015-2017, men som repræsenterer store og vigtige dele af det dan-

ske civilsamfund.  

 

I kan se listen over de stemmeberettigede foreninger og organisationer i det vedhæf-

tede dokument. Der er 110 stemmeberettigede foreninger og organisationer. 

Hvem kan stille op til valget? 

Alle foreninger og organisationer, der er med på listen, har ret til at stille én kandidat 

fra sin egen forening eller organisation (ansat eller frivillig) senest d. 4. januar 2018. 

Man kan også lade være med at stille en kandidat. Man har stadig ret til at stemme til 

valget, selvom man ikke stiller med en kandidat.  
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To stemmer og to valggrupper med store og små foreninger og organisationer 

Normalt når man går til valg, får man kun én stemme, men som noget særligt ved 

dette valg får hver forening eller organisation to stemmer – fordi der som bekendt skal 

vælges 4 medlemmer til rådet fra hver af de to grupper – store og små foreninger.  

 

For at sikre en lige repræsentation af store og små foreninger og organisationer i rådet 

inddeles de i alt 110 foreninger og organisationer i to grupper. Hver forening og orga-

nisation får således to stemmer hver og kan stemme på én kandidat fra hver valg-

gruppe. Det vil sige, man skal naturligvis ikke. Men man opfordres til at bruge sin fulde 

stemmeret og stemme på én kandidat fra hver valggruppe. Bemærk, at man ikke kan 

bruge de to stemmer på kandidater i samme gruppe. 

 

Den ene valggruppe – de store foreninger og organisationer – udgøres af de 30 for-

eninger og organisationer, der modtog det største støttebeløb fra LOTFRI i 2017 samt 

de 10 supplerende foreninger og paraplyorganisationer. De resterende 70 foreninger 

og organisationer, som modtog LOTFRI i 2015-17 udgør den anden valggruppe – de 

små foreninger og organisationer.  

Valget 

Når alle kandidaterne er blevet meldt ind senest d. 4. januar 2018, laver ministeriet en 

stemmeseddel med kandidaterne delt op i de to valggrupper. Kandidater, der meldes 

ind efter denne dato, vil ikke komme på stemmesedlen.  

 

Stemmesedlen sendes ud mandag d. 8. januar og senest d. 12. januar kl. 15.00 skal 

man have afgivet sine to stemmer. Stemmer afgivet efter denne deadline vil ikke indgå 

i valget.  

 

Stemmerne tælles op af ministeriet og Frivilligrådets sekretariat.  

 

Valgets resultat vil blive offentliggjort sammen med KL’s og FriSes indstillede med-

lemmer af rådet. Det nye råd tiltræder d. 1. februar 2018. 

Kontakt 

Hvis jeres forening eller organisation ønsker at opstille en kandidat til valg til Frivillig-

rådet, skal I inden udgangen af dagen d. 4. januar udfylde og indsende vedhæftede 

opstillingsseddel på e-mail frivillig@sm.dk. 

 

Hvis der er nogle spørgsmål, kan fuldmægtig Nikolaj Beuschel kontaktes på tlf. 41 85 

14 80. 

   

 

Om Frivilligrådet 

Frivilligrådet er et uafhængigt råd under Børne- og Socialministeriet, der rådgiver bør-

ne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i for-

hold til sociale udfordringer.  

Rådet skal bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af 
velfærdssamfundet herunder den frivillige sektors samspil med den offentlige sektor 
og erhvervslivet. Derudover skal rådet sætte fokus på udviklingen af frivillighed i for-
hold til de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene for den frivillige sociale 
sektor. 
 
Frivilligrådet er nedsat d. 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for 
Frivilligt Socialt Arbejde, der blev etableret d. 1. juli 2004 som en omdannelse af Kon-
taktudvalget til det frivillige sociale arbejde. 
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