Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde - 2019
2018-094405
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at foreningsansøgninger støttes med 2.081.000 kr. (1.960.000 kr. år 2018), som anbefalet af Frivilligrådet
at rammen til ekstraordinære udgifter til fælleslokaler tildeles 170.000 kr. (75.000 kr. år 2018),
at der afsættes 96.000 kr. (100.000 kr. år 2018) til fortsat drift af et mødested for de frivillige sociale foreninger
m.v. og flygtninge/familiesammenførte (erstatning for Cafe Park, der lukkede d. 31. december 2017),
at der afsættes 55.000 kr. til Frivilligrådets virke (35.000 kr. år 2018), som fremover også inkluderer Frivillig
Fredag og Frivilligprisen (20.000 kr. år 2018), og
at der afsættes 239.000 kr. til uforudsete udgifter (290.000 kr. år 2018).

Sundheds- og Kulturudvalget 12-12-2018
Udsat.
Christian Korsgaard var fraværende.
Beslutning:
Godkendt med følgende ændring: Ansøgende pensionist-/seniorforeninger tildeles et minimumstilskud på
2.000 kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at justere støttetildelingen i henhold hertil.
Sundheds- og Kulturudvalget drøfter retningslinjerne for støtte forud for næste års ansøgningsrunde.
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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 og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte
retningslinjer.
Økonomiske rammer i Aalborg Kommune
Der er i budgettet for 2019 afsat en økonomisk ramme på 5.630.000 kr. til støtte efter servicelovens §18 til
frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune.
I 2019 gives et driftstilskud til De Frivilliges Hus på i alt kr. 1.821.000 kr. Der er reserveret 1.609.000 kr.
(1.669.000 kr. år 2018) til drift af andre lokaler/foreningshuse, fællesudgifter og uforudsete udgifter
Rammen for ekstraordinær drift forøges med et engangsbeløb på 95.000 kr. pga. udgifter i forbindelse
forenings etableringer på Gl. Kongevej 9, som omdannes til foreningshus pr. 1. januar 2019 (tidl.
Husflidsforening). De frivillige sociale foreninger kommer fra opsagte lejemål i Nørresundby.
Besparelser for to nedlagte lejemål (Østergade og Galstersgade – 1. sal, Nørresundby) kan aflæses i
posten: Drift af foreningshuse, som er faldet fra 1.304.000 kr. (år 2018) til 1.200.000 kr.
Frivilligrådet støttes med 55.000 kr. (Frivilligråd 35.000 kr. og Frivilligpris/Frivillig Fredag 20.000 kr. i år
2018). Hermed påtager Frivilligrådet sig hele det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for afholdelse og
videreudvikling af Frivillig Fredag og Frivilligprisen.
Nordjysk Fødevareoverskud modtager kr. 200.000 jf. Byrådets budgetforlig 2018.
Fra 2018 til 2020 falder udgifter til: Rammer for frivilligt socialt arbejde med 353.000 kr., mens Tilskud til
frivilligt socialt arbejde stiger med 361.000 kr.

Det samlede budget for 2019:
Budget

2018

2019

2020

Bevilling
Overført fra tidligere år
Tillægsbevillinger

5.621
47
3

5.630

5.633

Korrigeret budget

5.671

5.630

5.633

Udgifter
Rammer for frivilligt socialt arbejde
Nordjysk fødevareoverskud
Drift af foreningshuse
Ekstraordinær drift
De Frivilliges Hus, inkl. kendt fremskrivning
De Frivilliges Hus – jubilæum
Aalborg Frivilligråd- Frivillig Fredag og – prisen
Aalborg Frivilligråd -udviklingsopgaver
Fælles (Frivilligpris og - Fredag)
Etablering af mødestedsplatform
Uforudsete udgifter, rammer, ekstra støtte

200
1.304
75
1.796
25
35
50
20
100
290

200
1.200
170
1.821

200
1.200
75
1.821

55

55

96
239

96
95

Rammer i alt

3.895

3.781

3.542
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Tilskud til frivilligt socialt arbejde
Inkl. forhåndstilsagn om støtte
Tilskud i Alt

1.960
92
1.960

2.081
92
2.081

2.321
192
2.321

Momsrefusion
Tilbagebetalinger

-127
-100

-130
-102

-130
-100

Indtægter i alt

-227

-232

-230

5.855

5.862

5.863

Indstilling om støtte

Der er i den samlede disponible økonomi indregnet forventede tilbagebetalinger af støtte samt
momsrefusion, således at det samlede disponible beløb er på 5.862.000 kr.
I 2019 indstilles afsat 3.781.000 kr. til rammer for frivilligt socialt arbejde og tilskud til frivilligt socialt arbejde
2.081.000 kr.
Frivilligrådet valgte ikke at uddele det fulde disponible tilskud til frivilligt socialt arbejde på 2.220.000 kr. I
stedet indstilles 2.081.000 kr. uddelt til foreninger og 139.000 kr. ønskes hensat til posten: Uforudsete
udgifter, som stiger fra 100.000 kr. til 239.000 kr. (290.000 kr. i år 2018).

Støtte til frivilligt socialt arbejde i 2019
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 fx
 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, udsathed, formueforhold og formålet med denne mv. i den konkrete individuelle vurdering af
ansøgningerne.
Der kan gives aktivitetstilskud fra minimum 2.000 kr.





Der er ansøgt om støtte for i alt 7.210.593 kr. (7.950.570 kr. år 2018)
Der er indkommet 180 ansøgninger (182 ansøgninger år 2018)
Der er modtaget 31 (24) førstegangsansøgere.
Der er indstillet 52 ansøgninger til afslag (32 afslag år 2018)
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Stigningen i afslag skyldes primært fokus på følgende faktorer
 Manglende indsendt regnskab for år 2017
 Ansøger har en stor egenkapital i forhold til ansøgte beløb
 Ansøger har et overskud i regnskab 2017.

Begrundelser for afslag
3 ansøgninger
7 ansøgninger
25 ansøgninger
17 ansøgninger

Har fået forhåndstilsagn om tilskud for 2019
Folkeoplysning/-lignende eller erhvervsrettet/privat kommercielt
Stor egenkapital, overskud på regnskab i 2017, støtte fra anden
forvaltning, mangler at indsende regnskab for 2017, etc.
Aktiviteten retter sig ikke mod en udsatte gruppe. Ansøgninger, som er meget
ukonkret forhold til at beskrive udsatheden og lokal inddragelse. Det frivillige
sociale arbejde sidestilles med socialt samvær i en lukket kreds.

Forhåndstilsagn
27 foreninger har ansøgt om forhåndstilsagn (29 foreninger i år 2018).
Én forening er indstillet til forhåndstilsagn for 2020.
Udvikling i forhåndstilsagn er 92.000 kr. i år 2019 og 192.000 kr. i år 2020.
Frivilligrådet indstiller, at forhåndstilsagn afskaffes i ansøgningen, da den har været uhensigtsmæssigt for
specielt ansøger.

Tildeling af støttemidler i forhold til målgrupper:
Frivilligrådet og fritidsafdelingen anbefaler en tildeling af tilskud efter konkret ansøgning på i alt 2.081.000 kr.
fordelt på målgrupper for støtte til frivilligt socialt arbejde.
Frivilligrådet indstiller endvidere til ændring eller revision af den nuværende kategorisering af udsatte
grupper:
Nuværende opdeling af udsatte

Udkast til ny og forenklet opdeling

1) Ældre med begrænset eller intet netværk
2) Handicappede/fysisk eller psykisk
3) Børn, unge og familier, fx udsatte unge
4) Kvinder og mænd i krise
5) Ofre for vold eller seksuelle overgreb
6) Misbrugere/tidligere misbrugere
7) Hjemløse
8) Sindslidende
9) Sygdomsgrupper
10) Flygtninge/indvandrere
11) Ensomme
12) Pårørende til ovennævnte grupper
13) Andre grupper

1) Handicap- og sygdomsgrupper (2,8,9)
2) Ensomme (1,11)
3) Udstødte (6,7)
4) Kriseramte (4,5)
5) Udsatte (3,10,13)
6) Pårørende (12)

Begrundelsen for ændringen fra 13 til 6 kategorier består i, at mange ansøgninger i målgruppen feltet
beskriver befolkningsgrupper (ældre, indvandrer, etc.) i stedet for udsatheden (ensomhed, isoleret
nyankomne flygtning, etc.).
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Målgruppe

Ældre med begrænset eller
intet netværk
Børn, unge og familier, fx
udsatte unge
Handicappede/fysisk eller
psykisk

Antal
Andel Indstillinger Andel Forhåndstilsagn Forhåndstilsagn
ansøgere
%
til tilskud
%
2020
2021

45 (47)

25%

142.500

6,8%

10.000

41 (28)

22,8%

798.000

38,3%

132.000

11 (10)

6,1%

135.000

6,5%

5 (6)

2,8%

41.000

2%

2 (3)

1,1%

30.000

1,4%

2 (4)

1,1%

40.000

1,9%

3 (6)

1,7%

62.000

3%

4 (6)

2,2%

75.500

3,6%

13 (14)

7,2%

82.500

4%

7 (7)

3,9%

172.000

8,3%

6 (9)

3,3%

91.000

4,4%

5 (3)

2,8%

60.000

2,9%

36 (39)

20%

351.500

16,9%

25.000

180(182)

100%

2.081.000

100%

192.000

Kvinder og mænd i krise

Ofre for vold eller seksuelle
overgreb
Misbrugere/tidligere
misbrugere
Hjemløse

Sindslidende

Sygdomsgrupper
25.000

Flygtninge/indvandrere

Ensomme

Pårørende til ovennævnte
grupper
Andre målgrupper

Antal ansøgninger,
indstillinger og
forhåndstilsagn
Tallene i parentes = år 2018
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Markante udsving i forhold til målgruppens ansøgningsandel og indstillinger:
at ældregruppen har 25% af ansøgninger og kun modtager 6,8% af puljemidler skyldes det faktum, at
mange aktivitetscentre, centerråd, støtteforeninger, etc. besidder store egenkapitaler i forhold til ansøgte
beløb, hvilke giver afslag eller væsentlig reduktion i støttebeløb.
at børn, unge og familier (fx udsatte unge) har 22,8% af ansøgninger og modtager 38,3% af
støttemidler, beror på, at organisationen BROEN er indstillet til 300.000 kr.

Ansøgningernes geografiske fordeling
Der er modtaget 141 (152) ansøgninger fra foreninger m.v. i Aalborg Kommune, 7 (8) ansøgninger fra
Nordjylland og 32 (22) ansøgninger fra foreninger uden for Nordjylland.
Opgørelse over geografisk fordeling af foreninger.
Postnumre
Postnumre udenfor Aalborg Kommune
Gandrup
Gistrup
Hals
Klarup
Kongerslev
Nibe
Nørresundby (9400)
Storvorde
Sulsted
Svenstrup
Tylstrup
Vadum
Vestbjerg
Vodskov
Aalborg Kommune (9000)
9200 Aalborg SV
9210 Aalborg SØ
9220 Aalborg Øst
I alt

Antal foreninger
2019
39
3
2
7
5
1
9
12
12
2
5
1
4
0
7
54
6
4
7
180

Antal foreninger
2018
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 1. november 2018. Der er på baggrund af dialogen foretaget justeringer i støttetildelingen,
og Frivilligrådet anbefaler indstillingen, som den foreligger.
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Bilag:
Retningslinjer 2017 for støtte til frivilligt socialt arbejde
Stillingskandidater på geografi og målgrupper
SUN indstillinger til §18 foreninger
Stillingskandidater - ansøgninger
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