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3 ud af 4 kommuner bruger ikke alle øremærkede midler til frivillig social indsats
Endnu en gang kan vi konstatere, at de fleste kommuner ikke har brugt hele det bloktilskud, de har modtaget fra staten, som støtte til den frivillige sociale indsats. Knap 3 ud af 4
kommuner har udbetalt mindre, end de modtog som bloktilskud. Knap hver tredje kommune har udbetalt mindre end 50 % af statstilskuddet til organisationerne. Blot lidt over 1/4 af
kommunerne har udbetalt flere midler, end de har modtaget.
I dag udkommer den årlige redegørelse fra Social- og Integrationsministeriet om kommunernes støtte til den frivillige sociale indsats. Det drejer sig om de såkaldte § 18–midler, som
kommunerne har til rådighed til udbetaling til frivillige sociale organisationer. I 2011 var der
tale om 149,9 mio. kr.
Når så mange kommuner ikke anvender midlerne som forudsat i loven, så anbefaler Frivilligrådet, at der lavet et gennemgribende eftersyn af formålsparagraffen. Frivilligrådets formand Vibe
Klarup Voetmann udtaler:
”Den frivillige sociale verden har ændret sig meget, siden loven trådte i kraft i 1998 for at styrke samarbejdet mellem kommuner og frivillige sociale organisationer. I dag arbejder mange frivillige organisationer reelt på tværs af sektorer, og samtidig er der i organisationerne en stor efterspørgsel på hjælp til
kapacitetsopbygning frem for alene støtte til konkrete aktiviteter. Derfor bør vi drøfte, om loven er tidssvarende, eller om vi kan støtte den frivillige sociale indsats på bedre måder.”
I 2011 modtog kommunerne samlet set 149,9 mio. kr. over bloktilskuddet og udbetalte 144,5
mio. kr. Det svarer til 96,4 % af bloktilskuddet. I forhold til 2010 betyder det, at der er blevet
udbetalt 0,6 mio. kr. mere til foreningerne, men siden 2007 har det kun været i 2009, at
kommunerne udbetalte mere til foreningerne, end de selv modtog. I 2011 har København og
Frederiksberg tilsammen udbetalt ca. 15 % af den samlede udbetalte støtte svarende til 22
mio. kr.
Redegørelsen konkluderer, at jo flere indbyggere, der er i kommunerne, des større andel af
bloktilskuddet udbetaler kommunerne. Mens de 6 største kommuner med over 100.000 indbyggere i gennemsnit anvendte 138 % af deres bloktilskud, udbetalte kommuner med færre
end 50.000 indbyggere i gennemsnit kun 70 % af bloktilskuddet.
36 % af kommunerne har overført uudnyttede midler fra ’11 til ’12, i alt 5,8 mio. kr. Kommunerne begrunder overførslen med for få ansøgninger, der opfylder kriterierne for at søge (44
%) og for utilfredsstillende kvalitet af ansøgningerne (18 %). Det er en stigning i forhold til
2010, hvor 30 % angav manglende opfyldte kriterier som begrundelse og 13 % nævnte dårlig
kvalitet.
For yderligere information, kontakt venligst:
• Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, 26 12 18 32, vkv@psykiatrifonden.dk
• Terkel Andersen, sekretariatschef for Frivilligrådet, 20 11 35 05, ta@frivilligraadet.dk
• Sanne Kok, udviklingskonsulent, 33 18 82 15, sk@frivilligraadet.dk
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Se Frivilligrådets Strategi 2012 - 2015: SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD: http://www.frivilligraadet.dk/strategi
Frivilligrådet er nedsat af social- og integrationsministeren og drives som en statsinstitution finansieret over finansloven.
Rådets medlemmer er udpeget på baggrund af deres indsigt og interesse i den frivillige sektors udvikling og integration i den
velfærdspolitiske opgaveløsning. Frivilligrådet rådgiver social- og integrationsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til bl.a. sociale udfordringer. Rådet skal bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors
rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.

