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På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2011 blev det besluttet at drøfte fordelingsprincipperne for 2012.
På denne baggrund har Sundhed og Ældre udarbejdet dette notat, der beskriver fordeling af
midler i 2010 (fordelingen af midler for 2011 er ikke afsluttet, da restpuljen fordeles på SOSmødet den 12. oktober 2011).

Oversigt over indsatsområder
Fordelingen af §18-midler vil her blive beskrevet på forskellige måder for at give et billede af
hvordan de forskellige indsatsområder får del i midlerne.
Samlet oversigt over fordeling af midler i 2010 (hovedpulje + restpulje) fordelt på indsatsområder og ansøgninger, herunder antal bevillinger og afslag, ses i tabel 1. Den nærmere beskrivelse af bevillingerne og afslagene kommer i de næste afsnit.
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Tabe 1 - Oversigt over fordeling (hovedpulje + restpulje) fordelt på indsatsområder
Indsatsområde

Ansøgere

Antal bevillinger

Antal afslag

Misbrugere og socialt udsatte
Patientforeninger

48
15
18

35
11
17

13
4
1

179.349
1.063.750
93.500

Psykiatri

7

6

1

178.000

Selvhjælpsgrupper

2

2

0

332.500

Flygtninge/Integration

19

15

4

82.300

Øvrige tilskud

22

18

4

202.000

Herning Frivillig Center

1

1

0

Foreninger for ældre

Diverse (dialogmøde mv.)
I alt

Samlet fordeling i 2010
(hovedpulje og restpulje)

0

0

0

666.000
15.591

132

105

27

2.832.990

Samlet blev der givet 105 bevilliger og 27 afslag. I de følgende afsnit vil de syv indsatsområder blive beskrevet nærmere i forhold til tiltag og aktiviteter, der har fået støtte.
1. Foreninger for ældre
Foreningerne under dette indsatsområde er meget forskellige i størrelse (antal medlemmer og
aktiviteter) og geografisk placering i kommunen.
Under indsatsområdet ”Øvrige foreninger” er der i 2010 placeret aflastningstjenester og besøgsvennegrupper, der ofte henvender sig til ældre borgere. Se beskrivelse i afs.7.
Tabel 2 - Indsatsområde ”Foreninger for ældre” fordelt på typer af Ældreforeninger
Type af ældreklub
1) pensionistforeninger i byer med aktivitetscentre/huse

Søgt om

Bevilget

Eksempelvis følgende klubber:
Aulum Onsdagsklub, Sunds Pensionistforening,
Onsdagsklubben i Vildbjerg, Hammerum Efterløns- og Pensionistforening. De fleste af midlerne
er gået til aktiviteter i foreningerne.

(4 ansøgere)
2) pensionistforeninger i byer uden
centre/huse

27.400.

(20 ansøgere)
3) aktivitetscentre/
huse – inkl. vennekredse på plejecentre

245.776

103.849

(8 ansøgere)
4) ældresagen –
lokalafdelinger

76.950

22.000

(3 ansøgere)
13 ansøgere fik afslag
Samlet

34.500

33.500

118.500
503.126

0
179.349

20.000
Byerne: Feldborg, Assing, Hodsager, Fasterholt,
Ilskov, Sandet, Sdr. Felding, Skarrild-Karlstoft,
Timring, Vildbjerg-Skibild, Vinding, Ørnhøj samt
Generelt har disse foreninger fået tilskud til husleje/leje af lokaler samt til aktiviteter, herunder leje af bus til ture.
Nogle af aktivitetscentrene søger om tilskud til
særlige indkøb (maskiner, motionsudstyr og kurser)
Vennekredsene søger mest til busture og særlige
indkøb (fx sangbøger)
Lokalafdelingerne har søgt til demensaflastning,
annoncer og kørselsudgifter (til aflastning) samt
til kurser.
Samlet fik 13 ansøgere afslag, heraf 11 til restpuljen, da de havde modtaget.

Set i forhold til antal medlemmer og antal brugere af disse foreninger udbetales der relativt få
penge til dette område. En forening på eksempelvis 150 medlemmer får gennemsnitlig 2.500
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kr. i tilskud pr. år. Foreninger, der ikke har et aktivitetscenter/hus i byen får ofte et højere beløb, der skal dække omkostninger til leje/forbrug.
2. Misbrugere og socialt udsatte
Dette indsatsområde støtter misbrugere af alkohol/stoffer eller socialt udsatte – primært voksne personer. Nogle af tilbuddene retter sig dog også mod familier med misbrugsproblemer.
Tilbud til de social udsatte kan kategoriseres på følgende 1 måde:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Forebyggende og opsøgende arbejde
Rådgivning og behandlingsarbejde
Varmestue, værested og cafeer
Herberg, forsorgshjem, krisecenter
Beskæftigelse og uddannelse
Botilbud
Råd og Foreninger (fx udsatteråd, Hjælp til selvhjælp og AA – anonyme alkoholikere)

I nedenstående tabel 3 er det angivet hvilken kategori ansøgerne til §18-midlerne tilhører og
hvordan midlerne er fordelt mellem ansøgerne. Der blev givet 4 afslag på baggrund af at foreningerne havde modtaget penge fra hovedpuljen.
Tabel 3 - §18-ansøgninger under indsatsområde Misbrugere og udsatte fordelt på
ovennævnte kategorier
Ansøger
Café Hjørnestenen
Café Kilden
Frelsens Hær Herning

Ansøgt om
75.000
20.000
75.000
30.000

Foreningen Huset
Fred og Forsoning
Herning Lænken
IOGT A-Klubben
Julearr. (afslag)

515.823
375.000
107.000
106.000
28.650
10.000

IOGT A-klubben Mandeklub

10.000

Kirkens Korshær
Fruehøjvej

300.000
35.000

Julekomitéen
Udsatte Event 2010
d. 9/10-2010
Samlet

9.250
10.000
1.706.723

Bevilling

Ansøgt om midler til
Aktiviteter, drift, kurser, småanskaffel65.000
ser m.v.
15.000 Drift, aktiviteter
Feriekoloni, rådgivning, julehjælp.
70.000

Kategori

0 Søgte i restpuljen, men fik afslag
I henhold til samarbejdsaftale – drift og
388.500
aktiviteter
180.000 Drift samt aktiviteter
Drift, aktiviteter, arrangementer, nyan65.000
skaffelser
106.000 Drift og aktiviteter.
0 Sendte 2 ansøgninger til restpuljen,
0 men fik afslag da de havde fået.
5.000 Samvær og netværk ml. mandlige brugere i ædru miljø
150.000 Drift, aktiviteter.
0 Afslag da de havde fået af hovedpuljen
Julehjælp til udsatte familier, personer
9.250
m.v.
Aktiviteter ifm. de udsattes dag den 9.
10.000
oktober 2010
1.063.750

3
3
3

3
4
3
3

3
3
Speciel
Speciel

De fleste penge fra §18-midlerne – nemlig 1.063.750 kr. i 2010 – uddeles til dette indsatsområde. Langt de fleste midler går til forskellige varmestuer, væresteder og cafeer (kategori 3).
Der er tilbud inden for denne kategori, der ikke søger og modtager penge fra §18-puljen, fx Blå
Kors og Den blå Mølle.

1

Se nærmere beskrivelse i ”Hvem gør hvad” – oversigtshæfte over tilbud i Herning Kommune, Sundhedsafdelingen 2008.
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3. Patientforeninger
Sundhed & Ældre vurderer at der ca. 150 patientforeninger, der har afdelinger i Herning
Kommune. Af disse har 18 foreninger søgt i 2010.
Som det ses af tabel 4 søger disse foreninger generelt om langt flere penge end de bevilliges.
De har søgt om 246.375 kr. og fået 93.500 kr. De får midler til mange forskellige typer af aktiviteter, og en del af midlerne bruges til almindelig drift af foreningerne.
Mange af foreningerne har en landsdækkende organisation bag sig, som fx Giftforeningen,
Hjerteforeningen, Diabetesforeningen mm. Nogle af patientforeningerne har ganske få medlemmer i Herning Kommune, da mange af foreningerne dækker de gamle amter.
Tabel 4 - Ansøgninger og bevillinger under indsatsområdet Patientforeninger
Patientforening

Ansøgt om

Dansk Blindesamfund Kreds Midt-Vest

27.000

Diabetesforeningen, Herning Lokalforening
Foreningen af Danske Døvblinde

12.000

Foreningen Handilejr
Gigtforeningens Vestjyllandskreds
Herningklubben, Parkinson-patienter
og pårørende
Hjernesagen i Herning/Ikast-Brande
Hypermobile & HMS i Region II

10.000
16.000
0

Landsforening Autisme Kredsforening
MidtVest
Scleroseforeningens lokalafd. Herning

Bevilget

18.160

5.000
6.000
5.000

12.000 Socialt netværk, kørsel
5.000 Annoncering, tlf.udg., materialer,
honorarer
3.500 Arrangementer, deltagelse på netværksmøder
8.000 Busleje
5.000 Foredrag
5.000 Netværk – patienter og pårørende,
erfaringsudveksling
5.000 Udflugter, busleje
5.000 Interessegrupper, foredrag, aktiviteter
5.000 Klub- og kursusaktiviteter

Udviklingshæmmedes LandsForbund

48.500

Osteoporoseforeningen afd. Herning

9.500

PTU MidtVest Jylland – Landsforf Polio-, Trafik og Ulykkesskadede
Hjerteforeningen – Lokalkomité Herning-Ikast
Danmarks Psoriasis Forening – Ringkøbing Kredsen
OCD MidtVest
Region Sjællands Idrætsfor. Ahorn

3.000

15.000 Udgifter til møder, netværk, fællesmøde for frivillige
5.000 Debataften, oplægsholder, annoncering
3.500 Foredrag, rådgivning opbygning af
lokalt netværk
3.500 Foredrag om osteoporose i Herning, annoncering m.v.
2.500 Førstehjælpskursus

15.000

3.500 Motionshold og hjertestarterkursus

15.000

3.500 Verdens Psoriasis Dag, møder,
lamper
3.500 Drift, annoncering, busleje/udflugter
0 Afslag – ingen/få borgere i Herning.
Søgt om transport, arrangementer,
tegnsprogstolkning m.v.
93.500

Øjenforeningen Værn om Synet

37.215

Søg om tilskud til

6.000

12.000
1.000

(døve, hørehæmmede og CI)

Samlet beløb

246.375

Der er ikke alle patientforeninger der får midler ved alle ansøgninger, da de ikke indsender
ansøgninger til hver runde. Generelt får disse foreninger også et mindre beløb end de ansøger
om, og nogle ansøger blot om ”så mange penge som muligt” – her angivet med ”?”. De får ofte
midler til forskellige aktiviteter, almindelige driftsudgifter samt til særlige indsatser.
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4. Psykiatri
I 2010 søgte 6 foreninger under indsatsområdet ”Psykiatri” om §18-midler – en af foreningerne
søgte også i restpuljen (og fik afslag). Samlet var der således 7 ansøgninger.
Der søges primært om penge til aktiviteter – en del også omkring motion og sundhedsfremme.
Tabel 5 - Ansøgninger og bevillinger under indsatsområdet Psykiatri
Psykiatri
KRIS-Herning
Sind-klubben "Gnisten"

FIFS - Foreningen Idræt
for Sindslidende
FAP MidtVest
SINDs Pårørenderådgivning
Foreningen SIND
Samlet støtte til psykiatri

Ansøgt om Bevilget
Søg om tilskud til
41.500
10.000 Kopimaskine, aktiviteter, bærbar, lokaleleje
5.000
5.000 Foredrag, aktiviteter ved klubaftener, udflugter.
Fik afslag i restpuljen pga at de havde fået af
5.000
0 hovedpuljen
Aktiviteter, motion, idræt for sindslidende, ny156.000
120.000 skabende i forhold til målgruppen.
20.000
4.000 Udflugter, diverse arrangementer, julefrokost
Rådgivn., støtte vejl. og undervisning af pårø170.626
4.000 rende
Motion, idræt for sindslidende, foredrag, ud49.500
35.000 flugter m.v.
447.626

178.000

Også disse foreninger søger om langt flere penge end de modtager. Den største forening
SIND inkl. undergrupper modtager den største del af midlerne inden for dette indsatsområde.

5. Selvhjælpsgrupper
I 2010 var der to ansøgere under dette indsatsområde. ”Hjælp til selvhjælp” og Mandecentret.
Samlet fik de bevilget 332.500 kr.
Foreningen ”Hjælp til Selvhjælp” har en samarbejdsaftale med Herning Kommune og deres
indsats er tværgående, da de støtte selvhjælpsgrupper inden for forskellige områder, så som:
Pårørendegrupper
Sygdomsgrupper
Sorg og krise – grupper
Personlig udvikling
Unge
Netværksgrupper

”Hjælp til selvhjælp” holder til i Herning Frivillig Center og kan dermed drage nytte af de lokaler, der er på centret.
Mandecentret fik 10.000 kr. i midler til opstart i samarbejde med Herning Frivillig Center og
”Hjælp til selvhjælp”.
6. Flygtninge/Integration
Ansøgningerne til dette indsatsområde varierer meget. Som det ses af tabel 6 var der i 2010 i
alt 19 ansøgninger. 4 fik afslag – de tre fordi de havde fået af hovedpuljen og en ansøger fik
afslag, da de søgte sammen med én anden forening, der havde fået midler fra puljen. Der
kommer ikke ansøgninger fra de samme foreninger hvert år. Og der er en del nye foreninger,
der ikke tidligere har fået støtte – ved hver ansøgning.

-5-

Tabel 6 - Ansøgninger og bevillinger under indsatsområde Flygtninge/integration
Flygtninge/Integration

Ansøgt om

Dansk Afghansk Venskabsforening

10.000

Dansk Arabisk Venskabsforening

15.000

Dansk Bosnisk Ungdomsforening
Dansk Flygtningehjælp, Frivilliggrupperne Herning
Dansk Røde Kors, Herning afd.
Dansk Vietnamesisk Venskabsforening
Integration på den fede måde

Tyrkisk Kulturforening
Sudansk Venskabsforening
Udvalget for "Venskabsmiddag for
nydanskere" (under Café Kilden)
INSAM
European Tamil Cultural Association
DFUNK - Vestjylland - Dansk
Flygtningehjælp Unge Netværk
Dansk Flygtningehjælp - Pigegruppen i Gullestrup
Multikulturel Samarbejdsgruppe &
Herning Frivillig Center
Samlet støtte til flygtninge

25.000
10.000
54.000
10.000
20.000
10.000
0
0
55.000
15.000
0
8.000
0
0
25.385
12.400
7.500
277.285

Bevilget

Søg om tilskud til

5.000 Foredrag og oplysningsvirksomhed, sundhedsfremme
5.000 Sund madlavning og motionsaktiviteter,
lektiehjælp.
0 Søgte restpuljen og fik afslag.
5.000 Sport og lege for børn, halleje
20.000 Pigeklub, Ungenetværk (DFUNK), udflugter, lektiehjælp
10.000 Integrationsgruppe, udflugt, bisiddere, besøgstjeneste
5.000 Lektiehjælp og motionsaktiviteter.
0 Søgte restpuljen – fik afslag
5.000 Lektiehjælp og aktiviteter, rollemodelsordning, udflugter.
3.000 Søgte også restpuljen og fik til nyt tiltag
5.000 Aktiviteter, motion
5.000 Fællesarrangementer, aktiviteter.
0 Søgte også restpuljen – afslag.
0 Afslag. Søgte om tilskud til busudflugt til
Århus – Cafe Kilden havde fået.
1.000 Motion, madlavning og lektiehjælp
1.500 Fællesspisning, kulturaftener, foredrag
4.000 Oplysning og aktiviteter, styrkelse af lokale
integration
4.000 Udflugter, aktiviteter, smykkeværksted
m.v.
3.800 Prod. af DVD om etniske indvandr. ældreproblematikker
82.300

De forskellige foreninger under dette indsatsområde medtænker ofte motion, sundhedsfremme samt forebyggelse i deres aktiviteter. Midlerne til sport og fysisk aktivitet udgør en stor del
andel af støttebeløbet. Der er også elementer af integration, der bliver støtte – primært lektiehjælp.

7. Øvrige tilskud
Dette indsatsområde er blandet. Primært søger lokalafdelinger af forskellige landsforeninger,
der yder en lang række forskellige indsatser inden for forskellige målgrupper. I tabel 7 vises en
oversigt over hvordan disse ansøgninger fordeler sig på målgrupper
Tabel 7 - Indsatsområdet ”Øvrige” fordelt på målgrupper.
Målgruppe
Børn og unge
Ældre – besøgstjenester
Humanitære organisationer
Patientforeninger
Herning Frivilligheds dagen 2011
Samlet til øvrige indsatser

Bevilling
148.000
37.000
6.500
2.500
8.000
202.000

Foreninger
Kræftens bekæmpelse – sorggrupper for børn,
Børns vilkår
Primært til besøgstjenester
Vildbjerg Genbrug (Folkekirkens Nødhjælp & Kirkens Korshær). Andre ansøgere andre gange.
Søgte og fik penge til annoncering.
Særlig støtte det år.
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I 2010 blev aflastningstjenester placeret under ”Øvrige”. Der blev givet tilskud til kørselsgodtgørelse – selv om det faktisk ikke er omfattet af tilskudsmulighederne. Men kørsel til besøgsvennerne er en væsentlig udgift ved denne frivillige indsats, og nødvendig for at de frivillige vil
gøre det.

Tabel 8 - Konkrete ansøgninger, bevillinger samt beskrivelse afslagene i år 2010.
Øvrige foreninger
Ansøgt om Bevilget
Aflastningstjenesten i Aulum,
Hodsager, Feldborg og Haderup
0
5.000
ASF Dansk Folkehjælp
10.000
8.000
Besøgs- og Demensgruppen
samt Aflastningstjenesten
12.000
10.000
Børn og Sorggrupper, Kræftens
Bekæmpelse
122.018
115.000
Børns Vilkår
34.615
5.000
Dansk Røde Kors, AulumHaderup afd.
14.000
9.000
Dansk Røde Kors, Trehøje afd.
18.000
12.000
Dansk Røde Kors, Åskov afd.
(Nørklere i Kibæk)
3.000
1.000
Kræftens Bekæmpelse, Herning
5.000
2.500
Natteravnene Herning
15.000
10.000
Unge for ligeværd – Vestjylland
20.000
5.000
Ventilen, Herning
25.000
5.000
Vildbjerg Genbrug – Folkekirkens Nødhjælp & Kirkens Korshær
14.000
6.500
Frivillighedens dag i Herning
11/9-2010
10.000
8.000
Dansk Præmatur Forening

10.000
Kræftens Bekæmpelse – Herning Lokalforening
Dansk Røde Kors – Herning afdeling

6.000

9.000
Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik
Samlet støtte til øvrige

0
327.633

Søg om tilskud til
Kørselsgodtgørelse til de frivillige, foredrag
Udflugt for socialt udsatte
familier
Dygtiggørelse af besøgsvenner og aflastere

målgr
Ældre
Unge
Ældre
Unge

Drift, aktiviteter, kontorhold
Tlf. og chatrådgivning (til
Herning-brugere)
Besøgsvenner, nørklere
m.v.
Aktiviteter, nørklere, besøgstjeneste, ledsagere

Unge
Ældre
Ældre
Ældre

Nørklere, materialer
Annoncering
Kursusvirksomhed og jubilæum
Udflugter, aktiviteter
Aktiviteter, udflugter m.v.

Patient
Unge
Unge
Unge
Human

Studietur for frivillige, busleje
Arrangement af en række
Alle
frivillige, soc. Foreninger
grupper
Afslag. Søgte til støtte og rådgivning
af forældre til for tidligt fødte børn.
Forening er ikke i Herning Kommune
0 (landsdækkende).
Afslag. Søgte til annoncer
0
Afslag. Søgte til foredrag, markedsføring, julearrangement, forplejning.
Havde fået af hovedpuljen – andet
0 indsatsområde.
Afslag. Søgte til højskoleophold for
0 frivillige arr. Folkekirkens Nødhj.
202.000
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8. Herning Frivillig Center
I 2003 blev Herning Frivillig Center (HFC) etableret og fik lokaler på Fredensgade 14 i Herning
by. Herning Kommune samarbejdede med Det Frivillige Samråd og de Frivilliges Hus om oprettelsen af denne paraplyorganisation for alle foreninger med frivillig socialt og humanitært
arbejde i Herning Kommune. I 2010 var ca. 103 foreninger med i repræsentantskabet og disse
kan benytte lokalerne.
HFC´s aktiviteter består af opgaver med frivillighedsformidling, foreningsservice, lokalebooking
for mødeaktiviteter, projektudvikling, borgervejledning og samarbejdsprojekter samt administration i forbindelse med disse aktiviteter. Tabel 7 og 8 viser tal for hvordan disse opgaver
blev udført i 2010.
Tabel 7 - Aktiviteter på Herning Frivillighedscenter i 2010
Bookninger af lokaler i huset
Antal møder i huset
Antal besøgende i huset

1479 bookninger
1334 møder
16.154 besøgende til møder og arrangementer

Tabel 8 - Aktivitetsudgifter for 2010 for forskellige aktiviteter
14.493
834
9.323
19.423

Besøgstjeneste
Mandecenter
Lydavisen
Frivillighedsdagen
Selvstændige projekter:
Boligvejledningen
Integration af etniske foreninger (slut sept. 2010)
Udvikling af HFC (slut marts 2010)

10.456
202.885
30.096
243.437

Her er kun nævnt de aktiviteter, som der blev brugt penge på i 2010.

Regnskabet for 2010 viser følgende væsentlige poster i tabel 9 i forhold til driften af centret:
Tabel 9 - Årsregnskab for 2010 for Herning Frivilligheds Center
Fra Herning Kommune
Fra Socialministeriet
Andre tilskud inkl. renter
Lønninger

Indtægter
666.000
675.000
47.524

701.921

Møder og ekskursioner
Administration

Revision
Information
Lokaleomkostninger
Indretning og anskaffelser
Overskud på drift
Balance

Udgifter

19.242
92.003

1.388.524

14.119
45.819
418.136
54.455
42.829
1.388.524
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Bemærkninger
PUFmidler på 325.000 og 350.000 i grundfinansiering
Projekter 33.000 og 14.524 i renter
Ansatte: centerleder 37 timer, sekretær 20
timer, skånejob 6 timer og rengøring 5 timer
pr. uge.
Primært udgifter til arbejdsgruppemøder
Telefon og internet = 35.968 kr.
Alarm-service = 17.648
Forsikringer = 12.066
Kontorartikler = 10.891 kr.
Nyhedsposten = 31.534 kr.
Største post er edb-udstyr 32.989 kr.

Af regnskabet fremgår det at 2010 gav et overskud på 42.829 kr, men der er samtidig trukket
på de likvide midler, så ved udgangen af året er 471.157 kr. i aktiver.
De administrative omkostninger (i tabel 9 angivet i det gå felt) udgør samlet 827.285 kr. i 2010.
De administrative omkostninger udgør 59,6 % af de samlede udgifter.
Herning Frivillig Center kan som selvstændig forening søge om midler i Socialministeriets pulje for socialt udsatte – PUF. Herning Frivilligcenter modtog 675.000 kr. i tilskud fra Socialministeriet i 2010. Det er tilskud der bliver givet til etablering og drift at frivillighedscentre. Det kan
Herning Kommune ikke. HFC vil også kunne søge i andre puljer, som er forbeholdt frivillige
foreninger. I øjeblikket er der mulighed for at få ekstra midler fra ministeriet til etablering og
drift af frivilligcentre.
Herning Frivillig Center bruger ca. 75 % af tiden til rådgivning af foreninger og 25 % bruges til
opsøgende arbejde, foredrag, samarbejde omkring projekter, samarbejde med andre frivillighedscentre samt bestyrelsesarbejde. Fordelt på indsatsområderne i Herning Kommunes frivillighedspolitik bruges ressourcerne på følgende måde:
Tabel 10 – Andel af ressourcer brugt af Herning Frivillig Center fordelt på indsatsområderne
Indsatsområde:

Andel af ressourcer/tid brugt af
HFC på de syv indsatsområder
15%

Foreninger for ældre

Herning Kommune støtter indirekte indsatsområderne med
99.900

Misbrugere og socialt udsatte

5%

33.300

Patientforeninger

25%

166.500

Psykiatri

10%

66.600

Selvhjælpsgrupper

5%

33.300

Flygtning/indvandrer

20%

133.200

Øvrige foreninger

20%

133.200

100%

666.000

Tabel 10 viser den skønnede fordeling af HCF´s støtte til de syv indsatsområder.

Samarbejdsaftalerne
Herning Kommune har samarbejdsaftaler med de tre foreninger, som fremgår af tabel 11.
Tabel 11 - Oversigt over Herning Kommunes aftaler inden for §18-midlerne
Aftale med
Kort om aftalen
Herning Frivillig Center Etableret i 2003. Den seneste samarbejdsaftale gælder fra januar 2009 og
kan opsiges med 9 måneders varsel.
Foreningen ”Huset”
Aftale indgået 1. januar 2009, opsiges med 9 måneders varsel.

”Hjælp til selvhjælp”

Er et åbent værested, som støtter alkoholafhængige og deres pårørende i et
alkoholfrit miljø. Samarbejder med Misbrugscentret.
Aftale indgået 1. januar 2009, opsiges med 9 måneders varsel.
Organiserer selvhjælpsgrupper og netværksskabende aktiviteter.

-9-

Sammenligning med andre kommuner
Sammenlignet med andre kommuner2 uddeler Herning Kommune flere penge pr. indbygger
end gennemsnittet. Målgrupperne på landsplan er opdelt på en anden måde end indsatsområderne i Herning Kommunes frivillighedspolitik.
I tabel 10 er de landsdækkende målgrupper forsøgt sammenholdt med kategorierne i Herning.
Det er naturligvis en vis usikkerhed forbundet med at sammenligne tallene, men de kan dog
vise lidt om tendenser.

Tabel 12 - Procentvise fordeling af midlerne i 2010 sammenholdt med landstal
Fordeling af §18-midler
fordelt på målgrupper *
1. Foreninger for ældre
2. Misbrugere og socialt udsatte
- misbrugere og tidligere misbrugere
- hjemløse
- kvinder eller mænd i krise
- ensomme
3. Patientforeninger
- handicappede
- sygdomsgrupper
4. Psykiatri
- sindslidende
5. Selvhjælpsgrupper
6. Flygtninge/integration
7. Øvrige tilskud m.m.
- børn, unge og familier
- ofre for vold og seksuelle overgreb
- pårørende til ovennævnte grupper
- andre

Procentvis fordeling af støtten
Landsplan
2009
21

21
22

Herning
2010
10
39

12

9

8

9

?
6
31

13
8
12

Sum

17
2
2
1
5
7
8
?
6

10
1
1
19
100
100
SUM
100
* Herning Frivillig Center er fordelt ud på de 7 indsatsområder med de beløb, der er beregnet i tabel 10.

Som det ses uddeles relativt flere midler på landsplan til foreninger for ældre end i Herning.
Men en del af forklaringen kan være at besøgstjenester har været registreret under øvrige tilskud i Herning.
Patientforeningerne i Herning får en mindre andel af §18-midlerne end på landsplan. Modsat
får misbrugere og udsatte i Herning relativt en større andel end på landsplan.
På landsplan er der ikke en kategori for ”selvhjælp”. Herning Kommune yder en stor andel af
§18-midlerne til dette indsatsområde.
Det kan være vanskeligt at placere en forening entydigt i en målgruppe eller et indsatsområde,
da de ofte har flere vikler (den syge, pårørende og måske særligt i forhold til børn i familien)
eller flere forskellige typer af aktiviteter.
2

”§18-REDEGØRELSEN 2009 – Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger” udarbejdet af Ankestyrelsen under Socialministerier, nov. 2010.
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