
Spørgsmål fra Seniorrådet 
 
Formålet er, at Seniorrådet får et indblik i, hvordan tildelingerne foregår. Dels får ældre en ret stor del af 

tildelingerne, dels kan vi ikke helt gennemskue, hvordan fordelingen foretages. 

Hvordan foretages uddelingen? 

 Formanden for udvalget gennemlæser alle ansøgningerne og udarbejder sammen med administrationen 

et forslag til fordeling af midlerne. Der skrives kommentarer til de enkelte ansøgninger, som drøftes 

med det samlede udvalg på fordelingsmødet. På mødet har alle udvalgsmedlemmer mulighed for at 

byde med ind med kommentarer til hver enkelt ansøgning. Dermed kan alle udvalgsmedlemmer stå 

inde for fordelingen af midlerne 

 Der gives ikke støtte til landsdækkende organisationer, men lokalafdelinger af landsorganisationer kan 

godt søge fx Hjerteforeningen  

 Udvalget har lavet nogle principper, som gælder for foreninger, der ligner hinanden. Fx får de tre 

lokalafdelinger af ÆldreSagen alle et tilskud på 50.000 kr., men lokalforeningerne fra Røde Kors får 

50.000 kr. til ferielejre for børn. Principperne er lavet for at sidestille foreninger, der stort set laver de 

samme aktiviteter 

 På fordelingsmødet i december 2018 havde et sogn for første gang indsendt en ansøgning. Deres 

aktiviteter ligner meget dem, der laves i sociale foreninger, så på den måde passer de fint med formålet 

for §18-midlerne. Men da §18-puljen desværre ikke er udtømmelig, valgte udvalget at sige, at de 

aktiviteter, der arrangeres i regi af sogne, skal finansieres af menighedsrådene  

Hvordan foretages reduktionerne? Ligger der en politisk beslutning bagved? 

 Der er ikke nogen særlig skabelon for, hvordan beløbene på de enkelte ansøgninger reduceres. 

Udvalgets princip er, at alle ansøgninger der lever op til kriterierne, skal have tildelt midler. Pga. mange 

ansøgninger og knappe midler sker der derfor stort set hvert år reduktioner, så alle kan få en bid af 

kagen. Dem der ikke søger så store beløb reduceres ikke så meget som dem, der søger de større beløb. 

Tanken bag dette er, at det er nemmere at omfordele midlerne, når der er flere at gøre med 

En eller flere ansøgninger fra samme forening? 

 Foreninger opfordres til kun at indsende én ansøgning. Der må gerne søges om flere ting i den samme 

ansøgning 

Kørselsgodtgørelse til frivillige samt forplejning til møder 

 Kørselsgodtgørelse til frivillige får altid bevilget det fulde beløb. Det samme gør sig gældende for 

forplejning til møder 

Støtte til underholdning 

 Underholdning til arrangementer fx musik eller foredrag støttes så længe det er frivillige, der planlægger 

og er med til at stå for arrangementet. Ofte er det den slags ansøgninger, der kommer til Initiativpuljen i 

løbet af året  

 



Bikub1 

 Da Café Møllen blev nedlagt og Bikub1 opstod, var det oppe at vende, om de skulle være en 

folkeoplysende forening eller en social forening. De endte med at blive en social forening, og de lever op 

til kriterierne for at få støtte fra §18-puljen. Beløbets størrelse er politisk bestemt  

Økonomi 2020 

 Budgettet for 2020 er stadig ikke på plads, men der er ingen tegn på, at der bliver skåret i puljens 

størrelse. Derfor er der en forventning om, at der igen i 2020 er ca. 1.550.000 kr. at dele ud af 

 Med stor sandsynlighed vil Initiativpuljen også fortsætte og stadig lyde på 70.000 kr. 

Er det politisk drøftet, om der bestemte områder, som man gerne ser fremmet?  

 På nuværende tidspunkt er der ingen bestemte områder, der er prioriteret politisk. Men i 2018 kom der 

en sundhedsprofil for Hedensted Kommune, hvor der var flere områder, der kunne have brug for en 

ekstra indsats. Derfor arbejdes der på, om nogle af §18-midlerne skal øremærkes til ansøgninger, der fx 

har fokus på ensomhed og røg  

 


