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Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 - Forår 2012
Sagsbeskrivelse:
Til fordeling i 2012 er der i budgettet afsat 655.500 kr. i henhold til servicelovens § 18 - og
283.400 kr. i henhold til servicelovens § 79. Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er
den 1. november (til forårssæsonen) og 1. maj (til efterårssæsonen). I foråret 2012 fordeles 424.900
kr. til § 18 og 128.783 kr. til § 79.
Der er indgået 32 ansøgninger til § 18 og 33 ansøgninger til § 79.
Under puljen for frivilligt socialt arbejde § 18 er der indkommet ansøgninger om 394.802 kr. i støtte
og under puljen for foreningstilskud § 79 om 133.717 kr. i støtte.
I prioriteringen af § 18 er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de særlige målgrupper/
indsatsområder 2011, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 15. marts 2011
(sag nr. 19).
Målgrupperne/indsatsområderne er:
•

Udsatte børn og unge

•

Aktiviteter inden for temaet ”mental sundhed”

•

Ensomme ældre.

Der er indkommet 3 ansøgninger inden for området ”udsatte børn og unge”. Antal ansøgninger
inden for området ”mental sundhed” er ikke angivet, da det er svært at opgøre præcist. Det er et
bredt indsatsområde, og flertallet af ansøgningerne ligger overordnet inden for dette område, idet de
sociale foreningers formål og aktiviteter søger at øge trivslen og sætte målgrupperne i stand til bedre
at mestre deres eget liv.
Udover de nævnte indsatsområder indgår der også andre afvejninger ved fordelingen af de økonomiske
midler. Eksempelvis kan nævnes, at der ses på, hvor stor en kassebeholdning Foreningen råder over i forhold
til deres udgifter, hvor mange borgere, der gør brug at tilbuddet eller om der er tale om en aktivitet, der
allerede finder sted i kommunalt regie, eksempelvis skovture for kommunens pensionister. I forhold til det
sidst nævnte kriterie sker der dog undtagelser i de situationer, hvor eksempelvis målgruppen eller selve
indholdet i aktiviteten tilsiger det.

RØDOVRE KOMMUNE
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Til den aktuelle fordeling er der er kommet 16 ansøgninger inden for området ”aktiviteter for ældre
og handicappede”, 6 ansøgninger inden for området ”aktiviteter for børn, unge og familier”, 2
ansøgninger inden for området ”aktiviteter for sindslidende”, 3 ansøgninger inden for området
”aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter” og 5 ansøgninger inden for
området ”oplysende og rådgivende aktiviteter”.
Foreningstilskud ydes til forebyggende og aktiverende tilskud til ældre og handicappede. Størrelsen
af tilskuddet afhænger af en række forskellige forhold. Der er dog lagt vægt på foreningens
medlemstal, som en afgørende faktor i fordelingen.
I vedlagte bilag over ansøgere til § 18 og § 79 er der givet en kort beskrivelse af de enkelte
ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne. I øvrigt henvises til sagerne.

Forslag til fordeling:
1. Foreningstilskud

§ 79

§ 18

96.617

2. Aktiviteter for ældre og handicappede

62.500

3. Aktiviteter for børn, unge og familier

50.000

4. Aktiviteter for sindslidende

27.000

5. Aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter

32.100

6. Oplysende og rådgivende aktiviteter
I alt

8.000
96.617

179.600

Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:
Lov om social service §§ 18 og 79.
Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:
§ 79 puljen 99.617 kr. til fordeling i foråret
§ 18 puljen 179.600 kr. til fordeling i foråret
Til afholdelse af frivillighedskonference reserveres 40.000 kr.

2 af 3

Til afholdelse af netværksaften reserveres 40.000 kr.
Til kåring af Årets Ildsjæl reserveres 30.000 kr.
§ 79 puljen, 128.783 kr. til fordeling i efteråret
§ 18 puljen, 420.900 kr. til fordeling i efteråret
Tidsplan:
Ansøgningsfrist for tilskud er 1. november og 1. maj.
Konklusion/anbefaling/indstilling:
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at forslag til fordeling af midlerne godkendes.

Ole Pass

Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:
•

Oversigt over indkomne ansøgninger til frivilligt socialt arbejde § 18 (11.03461-013)

•

Oversigt over indkomne ansøgninger til foreningstilskud § 79 (11.03461-014).

Bilag fysisk på sagen:
•

Ansøgningsskema til § 18

•

Ansøgningsskema til § 79

•

Oversigt over indkomne ansøgninger til frivilligt socialt arbejde § 18

•

Oversigt over indkomne ansøgninger til foreningstilskud § 79.
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