Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde 2018
2017-024195
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at foreningsansøgninger støttes med 1.960.000 kr. som indstillet,
at der gives forhåndstilsagn om støtte til fem ansøgninger for 92.000 kr. i 2019 og 92.000 kr. i 2020,
at rammen til ekstraordinær vedligeholdelse af fælleslokaler tildeles 75.000 kr.,
at der afsættes 100.000 kr. til etablering af et mødestedsplatform for de frivillige sociale foreninger og
nyankommne flygtninge. Det gamle mødested Cafe Park lukker d. 31. december 2017,
at der afsættes 115.000 kr. til synliggørelse af Frivilligrådes virke, og en videreudvikling af Frivilligprisen
og Frivilligdagen - den sidste fredag i september,
at De Frivilliges Hus tildeles 50.000 kr. til fejring af 25 års jubilæum, og
at der afsættes 100.000 kr. til en undersøgelse og procesforløb med borgerinddragelse vedrørende
behovsafdækning for etablering af et centralt beliggende og samlende Frivillighus.
Samlet indstilling på 2.400.000 kr. for år 2018.
Beslutning:
Indstillingens 1. - 4. at blev godkendt.
Synliggørelse af Frivilligrådets virke støttes med 50.000 kr.
De Frivilliges Hus' 25 års jubilæum støttes med 25.000 kr.
Sundheds- og Kulturforvaltningen afdækker, hvilke organisationer i Aalborg Kommune der yder julehjælp.
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Sagsbeskrivelse
Af servicelovens §18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer
og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde,
fastlægge rammerne for samarbejdet.
Økonomiske rammer i Aalborg Kommune
Der er i budgettet for 2018 afsat en økonomisk ramme på 5,708 mio. kr. til støtte efter servicelovens §18 til
frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune.
I 2018 gives et driftstilskud til De Frivilliges Hus på i alt kr. 1,796 mio. kr., og der er reserveret 1,584 mio. kr.
til drift af lokaler, der udlånes til frivillige foreninger. Aalborg Frivilligråd støttes med 35.000 kr.
5 foreninger fik i 2016 bevilliget forhåndstilsagn om tilskud i 2017 og 2018 på i alt kr. 0,191 mio. kr.
Forhåndstilsagn for 2018 er besluttet finansieret af puljen for 2017.
Det samlede budget for 2018 og for overslagsårene 2019 og 2020 kan på den baggrund opgøres som
følger:
Støtte til frivilligt socialt arbejde (1.000 kr.)
Indtægter

2018

2019

2020

Bevilling

5.708

5.708

5.708

Momsrefusion

127

127

127

Tilbagebetalinger

100

100

100

5.935

5.935

5.935

1.584

1.606

1.606

1.796

1.796

35

35

20

20

Indtægter i alt
Udgifter
Rammer for frivilligt socialt arbejde
Drift af foreningshuse
Ekstraordinær drift
De Frivilliges Hus

75
1.796

De Frivilliges Hus – 25 års jubilæum

50

Aalborg Frivilligråd

35

Aalborg Frivilligråd - udviklingsopgaver

115

Fælles (Frivilligpris og Frivillig Fredag)

20

Etablering af mødestedsplatform

100

Undersøgelse af behov for nyt Frivillighus

100

Uforudsete udgifter, rammer

100

100

100

Rammer i alt

3.975

3.557

3.557

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

1.960

2.286

2.286

Forhåndstilsagn om støtte budget 2017

(191)
92

92

Forhåndstilsagn om støtte 2018 og 2019
Tilskud til frivilligt socialt arbejde i alt

1.960

2.378

2.378

Indstilling om støtte 2018

5.935

5.935

5.935
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Der er i den samlede disponible økonomi indregnet forventede tilbagebetalinger af støtte samt
momsrefusion, således at det samlede disponible beløb er på 5,935 mio. kr.
I 2018 indstillingen er der afsat 3,975 mio. kr. til rammer for frivilligt socialt arbejde og tilskud til frivilligt socialt
arbejde 1,960 mio.

Rammer for frivilligt socialt arbejde
Mødestedsplatform
Efter ønske fra ngo´er, som arbejde med flygtninge, indstilles der 100.000 kr. til at skabe en
mødestedsplatform for flygtninge og ngo´er, som laver frivilligt socialt arbejde.
Cafe Park – John F. Kennedy Plads – har igennem længere tid været et velbesøgt og - fungerende
mødested for flygtninge og ngo´er, som lavede rådgivning, støtte og fællesspisning. Cafe Park lukker ned
som mødestedsplatform i løbet af december 2017. Dansk Flygtningehjælp vurderer, trods opbremsning i
flygtningestrøm, at behovet for en mødestedsplatform vil række mange år frem pga. familiesammenføringer,
ensomhed, manglende kulturforståelse, etc.

Udviklingsopgaver
Aalborg Frivilligråd ønsker at sætte fokus på de frivillige sociale arbejde gennem mere synliggørelse blandt
nye målgrupper og netværksopbygning lokalt og nationalt.
Frivilligrådets virke som paraplyorganisation skal synliggøres i den brede befolkning gennem arrangementer
og aktiviteter. Frivilligtrådet nævner bl.a. kursusvirksomhed omkring ”Morgendagens Unge”, som en indsats,
der kan skabe mere fokus på frivilligt socialt arbejde og Frivilligrådet.
Udbygning af netværk lokalt og nationalt skal styrke vidensdelingen og fremme ”best pratice” til gavn for det
frivillige sociale arbejde og de frivillige. Udveksling af erfaringer med andre frivilligråd og deltagelse i
nationale konference initieret af Centret for Frivilligt Socialt Arbejde vil styrke Frivilligrådets viden og
beslutningskompetence.
Udviklingsopgaven indstilles til 115.000 kr.
”Nyt Frivillighus”
Den 3. oktober blev der afholdt et temamøde med politikere og de frivillige. Temaet var etableringen af et
fælles Integrationshus – og/eller et nyt Frivillighus. Konklusionen på nævnte møde var, at der skulle
igangsættes en proces hvor behovet for et evt. nyt centralt beliggende ”Frivillighus” skulle kortlægges.
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de frivillige organisationer og en kommunal konsulent
blev dannet. Deres mandat er, at lave et oplæg og behovsanalyse, som skal fremlægges på en stor
workshop/temadag for samtlige interessenter.
Processen, undersøgelsen og workshop/temadag for et nyt Frivillighus i centrum indstilles til 100.000 kr.
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Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018
Formålet med Aalborg Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde er jf. retningslinjerne for støtte, særligt at
vægte et socialt fokus i forhold til svage grupper, dvs. syge, svage og truede/udsatte grupper i samfundet.
Den aktivitet, der søges støtte til, skal understøtte at
 gøre Aalborg Kommune til et bedre sted at leve – blive integreret, få social støtte og/eller en bedre
sundhed og


forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige i deres frivillige sociale indsats; herved forstås arbejde
med borgere i en socialt udsat eller sårbar livssituation.

Kendetegnet for målgruppen er jf. retningslinjerne, at deres livssituation kan forhindre dem i deltagelse på
almindelige vilkår fx at få en uddannelse, et arbejde, at deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer
på egen hånd, eller at indgå i sociale relationer og netværk.
I retningslinjerne er desuden fremhævet særlige principper for tildelingen bl.a.
 at ansøgerne har inspireret og arbejdet med at tiltrække nye brugere og frivillige blandt børn og
unge, erhvervsaktive og seniorer
 at nye foreninger understøttes, så vi styrker den brede vifte af frivillige foreninger og det frivillige
arbejde i Aalborg Kommune
Der vurderes således på antal ansøgere, formålet med indsatsen, hvordan aktiviteten kan gavne
målgruppen, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af
ansøgningerne.
Der kan gives aktivitetstilskud fra minimum 2.000 kr. og lokaletilskud på op til 75 % af den dokumenterede
lokaleudgift og aktivitetstilskud.

I 2018 er der ansøgt om støtte på i alt 7.950.570 kr. (år 2017 = 8.186.000 kr.)
182 ansøgninger er modtaget (år 2017 = 206 ansøgninger)
17 er førstegangsansøgninger (år 2017 = 28 ansøgninger)
32 ansøgninger er indstillet til afslag (år 2017 = 28 afslag)

Afslag
32 af de 182 ansøgninger indstilles til afslag.
5 ansøgninger

Har allerede modtaget tilskud i 2018 fra 2017 budget.
Børns Voksen Venner, CISEM (incestramte børn), Hjerterummet – Blå Kors,
Hjerteven – Nordjylland og Ældre hjælper Ældre, Aalborg.

5 ansøgninger

Folkeoplysende, erhvervsrette/privat kommercielt og forsvaret

9 ansøgninger

Ingen lokal forankring eller beskrivelse af aktiviteter i Aalborg Kommune

13 ansøgninger

Aktiviteter ikke retter sig mod målgruppen for frivilligt socialt arbejde. Der er
først og fremmest tale om foreninger, hvor målgruppen for aktiviteten er
afgrænset til medlemmerne, venner eller hvor der er tale om en meget konkret
aktivitet, fx en konkret sportsgren, hobby eller Aftenskole lignende
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29 foreninger har ansøgt om forhåndstilsagn i 2019 og 25 foreninger har ansøgt om forhåndstilsagn i 2020.
5 foreninger er indstillet til forhåndstilsagn for 2019 på 92.000 kr. og 2020 på 92.000 kr.
Frivilligrådet og fritidsafdelingen anbefaler en tildeling af tilskud efter konkret ansøgning på i alt 1,96 mio. kr.
fordelt på målgrupper for støtte til frivilligt socialt arbejde.
Målgruppe

Antal Andel Indstillinger Andel Forhåndstilsagn Forhåndstilsagn
ansøgere %
til tilskud
%
2019
2020

Ældre med begrænset
eller intet netværk

47

7,8%

176.000

9%

10.000

10.000

Børn, unge og familier,
fx udsatte unge

28

20,3%

464.000

23,8%

32.000

32.000

Handicappede/fysisk
eller psykisk

10

9,4%

187.000

9,5%

Kvinder og mænd i
krise

6

5,9%

146.000

7,4%

Ofre for vold eller
seksuelle overgreb

3

2,5%

20.000

1%

Misbrugere/tidligere
misbrugere

4

3,2%

28.000

1,4%

6

2,1%

80.000

4,1%

6

6,9%

90.000

4,6%

14

3,1%

70.000

3,6%

25.000

25.000

7

11,5%

130.000

6,6%

9

1,3%

113.500

5,8%

3

1,1%

40.000

2%

39

24,9%

415.500

21,2%

25.000

25.000

182

100%

1.960.000

100%

92.000

92.000

Hjemløse

Sindslidende

Sygdomsgrupper

Flygtninge/indvandrere

Ensomme

Pårørende til
ovennævnte grupper
Andre målgrupper

Antal ansøgninger,
indstillinger og
forhåndstilsagn

Flygtninge/indvandrere: Nordjysk Fødevareoverskud er tildelt 200.000 kr. af byrådet i 2018 og der indstilles
100.000 kr. til mødestedsplatform for flygtninge og ngo´er.
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Ansøgningernes geografiske fordeling
Der er modtaget 182 ansøgninger til denne støtterunde dækkende 2018.
Der er modtaget 152 ansøgninger fra lokaleforeninger m.v. i Aalborg Kommune, 8 ansøgninger fra
Nordjylland og 22 ansøgninger fra foreninger uden for Nordjylland.
Nedenfor ses en opgørelse over geografisk fordeling af foreninger.
Postnumre
Postnumre i uden for Aalborg Kommune
Gandrup
Gistrup
Hals
Klarup
Kongerslev
Nibe
Nørresundby
Storvorde
Sulsted
Svenstrup
Tylstrup
Vadum
Vestbjerg
Vodskov
Aalborg
9200 Aalborg SV
9210 Aalborg SØ
9220 Aalborg Øst
I alt

Antal foreninger
30
3
2
5
2
2
11
11
10
2
6
1
2
1
7
68
4
8
7
182

Ansøgningerne er jf. Frivilligpolitikken gennemgået sammen med Aalborg Frivilligråd på møde med
forvaltningen den 09.11.2017. Der er på baggrund af dialogen foretaget justeringer i støttetildelingen, og
Frivilligrådet anbefaler indstillingen, som den foreligger.
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Bilag:
Bilag - Indstillinger fra Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag - målgrupper, indstillingstekst og geografi
Bilag - Stillingskandidater 2018
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