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Fordeling af frivilligmidler 2015
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Sundheds- og Omsorgsudvalget

Lukket punkt

Resume
Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i 2015 efter §§ 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af de kriterier, der er besluttet for fordeling af frivilligmidlerne, har
forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling, som udvalget skal behandle.
Sagen behandles som et lukket punkt, men gøres åbent efter behandling.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af 2.249.584 kr. af frivilligmidlerne for
2015 godkendes.
Beslutningskompetence
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sagsfremstilling
Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. oktober 2014 kriterier for tildeling af
frivilligmidler. Forvaltningen afholdt sammen med Frivilligcenter Roskilde informationsmøde d. 2. oktober 2014 om ansøgningskrav- og procedurer. Der var ca. 35 deltagere
til informationsmødet.
Af bilaget ses en oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i 2015 efter
§§ 18 og 79. Oversigten indeholder oplysninger om de ansøgninger, der er indkommet
for 2015, og de ansøgninger der indgik for 2014. Det fremgår således, hvilke beløb den
enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2014, og det beløb, der ansøges om og
foreslås til bevilling i 2015. Ud for den enkelte ansøger står kort, hvilke aktiviteter der
søges støtte til for 2015, samt forvaltningens korte bemærkninger til ansøgningen.
Der er indkommet i alt 97 ansøgninger til frivilligmidler i 2015, og der ansøges om i alt
4.181.589 kr. Heraf er der ansøgninger til § 18 for i alt 2.135.594 kr. og ansøgninger til
§ 79 for i alt 2.045.995 kr.
Udvalget besluttede den 2. oktober 2014, at der gerne ses ansøgninger, der handler
om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper, og gerne målrettet udsatte børn og unge,
psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre. Med afsæt i denne beslutning og de
godkendte tildelingskriterier har forvaltningen gennemgået de indkomne ansøgninger.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
Der er afsat 3 mio. kr. til frivilligområdet på budget 2015. Heraf skal de 600.000 kr. anvendes til samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde, og 15 pct. af de tilbageværende midler tilbageholdes til mulige tilskud til nye initiativer, der opstår i løbet af året.
Af den samlede bevilling er der således ca. 2 mio. kr. til fordeling. Hertil kommer at der
er 258.619 kr. tilbage af overførte midler fra tidligere års fordeling af frivilligmidler. På
den baggrund er der i forslaget til fordeling af frivilligmidler i 2015 fordelt for i alt
2.249.584 kr. Det betyder, at der er tilbageholdt i alt 409.035 kr. til fordeling i løbet af
2015. Såfremt det årlige beløb i samarbejdsaftale med Frivilligcenteret hæves med
100.000 kr., er der 309.035 kr. til fordeling i løbet af 2015.
Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 151
Godkendt.

