4. december 2014

Til Redaktionen
Næsten ¼ af kommunerne udbetaler under 50 % af det bloktilskud, som skulle tilfalde foreningerne – Hvorfor?
I dag udkommer Ankestyrelsens rapport om udbetaling af § 18 midlerne til frivillige sociale foreninger.
Rapporten viser bl.a., at der er meget stor forskel på, hvor meget kommunerne udbetaler til foreningerne.
Mens nogle udbetaler over 200 % af midlerne, er andre nede på 22 %. Billedet af det store udsving i udbetalingerne kommunerne imellem er en gentagelse af tidligere år og i en tid, hvor den kommunale interesse
for potentialet i frivilligområdet er støt stigende, undrer det Frivilligrådet, at der ikke også er sket en positiv
udvikling i investeringslysten.
Helt konkret drejer det sig om 22 kommuner, der udbetaler under 50 % af midlerne:
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Den alt overvejende del af kommunerne på listen ligger i Region Hovedstaden, og en del af dem har markeret sig på netop frivilligområdet ved fx at have politisk fokus på området, have mange foreninger i området,
et aktivt frivilligcenter eller ved at have deltaget i processen omkring formuleringen af det nationale ’Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige’, som udkom sidste år.
Med dette brev opfordrer Frivilligrådet de lokale medier til at søge forklaringer og anspore til en lokal debat
om § 18 midlerne, og om hvordan man bedst støtter og investerer i det lokale foreningsliv. Hvad mener
foreningerne, kommunalpolitikerne, frivilligcentrene og rådhuset?
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Positive tal dækker over store lokale forskelle
Redegørelsen udgives årligt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og giver et
overblik over, hvordan kommunerne anvendte de såkaldte § 18–midler. Midlerne udbetales som bloktilskud til kommunerne med henblik på støtte til den lokale frivillig social indsats.
I 2013 modtog kommunerne samlet set 155,8 mio. kr. over bloktilskuddet, og de udbetalte samlet set 159,8
mio. kr. til de frivillige sociale foreninger. Men der er store forskelle. Kolding Kommune udbetaler 64 kr. pr.
indbygger, mens Glostrup Kommune udbetaler 6 kr. pr. indbygger. Kommunerne i Region Syddanmark ligger samlet set i top med en udbetaling på 35 kr. pr. indbygger, mens kommunerne i Region Sjælland og
Region Hovedstaden udbetalte 24 kr. pr indbygger.
I lighed med de foregående år er det de største kommuner, der udbetaler mest i § 18-støtte. De 7 største
kommuner med over 100.000 indbyggere anvendte i 2013 i gennemsnit 131 % af bloktilskuddet, mens
kommuner under 50.000 indbyggere i gennemsnit udbetalte under 78 % af bloktilskuddet.
43 % af kommunerne har overført uudnyttede § 18-midler fra 2013 til 2014. Det er især de mindre kommuner, der har overført midler, og de forklarer sig med, at der ikke har været nok ansøgninger, som opfyldte kriterierne, eller at kvaliteten i ansøgningerne har været for ringe. Kommunerne oplyser dog også, at de
påtænker at anvende midlerne til frivilligt socialt arbejde bl.a. gennem næste års pulje. Læs hele redegørelsen her: http://sm.dk/nyheder/2014/frivillige-har-faet-storre-millionindsprojtning-fra-kommunerne-endtidligere
Det er lokalt svarene skal søges
Spørgsmålet er, om de store forskelle mellem kommunerne i virkeligheden peger på, at § 18 midlerne ikke
tager nok hensyn til lokale forhold og vilkår. Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann udtaler:
”Den frivillige sociale verden har ændret sig meget de seneste år. I dag arbejder mange frivillige organisationer reelt på tværs af sektorer, og der er en stor efterspørgsel på hjælp til kapacitetsopbygning frem for
alene støtte til konkrete aktiviteter. Samtidig er flere og flere kommuner optagede af, hvordan både borgere og foreninger kan bidrage til at styrke de lokale fællesskaber og den lokale velfærd. Derfor bør vi drøfte,
om den nuværende § 18 er tidssvarende, eller om vi kan støtte den frivillige sociale indsats på bedre måder”.
Der er brug for en lokal debat, som kan kaste lys over de vilkår og prioriteringer, som ligger bag Ankestyrelsens undersøgelse. Hvad kendetegner beslutninger og konkrete samarbejder i netop i de kommuner, som
jeres medie dækker?
Samtidig er Ankestyrelsens rapport en undersøgelse blandt kommunerne, og derfor er foreningernes holdninger og oplevelser fuldstændig fraværende. Hvordan vurderer foreningerne deres egen rolle og hvad er
deres behov blandt andet i forhold til finansiering?
Frivilligcentre og frivilligråd i kommunerne har en bred kontaktflade og har ofte en god fornemmelse af
parternes samspil og historik. Er der grundlag for udvikling og samarbejde og hvordan skal man prioritere
midlerne for at fremme et sådant?

For yderligere information kontakt:
• Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, telefon: 26 12 18 32
• Terkel Andersen, sekretariatsleder i Frivilligrådet, telefon: 20 11 35 05
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