Retningslinjer
for Frivillige foreninger på Mors
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Morsø Kommune Social og Sundhed, marts 2014.
Retningslinjerne er udviklet i fællesskab mellem Morsø Kommune, Social og Sundhed
og Det Frivillige Samråd på Mors.
Godkendt af Det sociale Udvalg den / 2014

Forord
I Morsø Kommune findes et rigt foreningsliv med en lang tradition for frivilligt socialt
arbejde. Hver dag udfører frivillige et stort, værdifuldt stykke arbejde, der retter sig mod
alle aldersgrupper inden for de sociale-, sundheds- og integrationsmæssige områder.
Med disse retningslinjer ønsker Morsø Kommune at skabe rammer for det lokale, frivillige sociale
arbejde og styrke samspillet mellem det offentliges sociale indsats og den indsats, der udføres i
frivilligt regi.
Det er Morsø Kommunes håb, at borgerne vil finde retningslinjerne brugbare og give
løbende bidrag med input til den videre udvikling af det frivillige, sociale arbejde i kommunen.
Social og Sundhed
Rikke Würtz
Social- og sundhedschef

Poul Olsen
Afdelingsleder
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1. Hvad er frivilligt socialt arbejde?
Frivilligt socialt arbejde kan sammenfattende beskrives som en frivillig og organiseret
indsats, der sigter på at give personer i de målgrupper, den sociale sektor beskæftiger
sig med, øget velfærd eller omsorg eller hjælp til at løse velfærdsproblemer inden for det
sociale og sundhedsmæssige område.
En frivillig indsat karakteriseres ved, at den:
1. Udføres uden nogen form for tvang.
2. Er ulønnet – dog kan udlæg godtgøres, og den frivillige indsats kan suppleres af
medhjælpende koordinator, som modtager honorar i specielle tilfælde.
3. Udføres til gavn for andre end den frivillige selv og dennes nærmeste.
Den frivillige indsats udføres inden for disse grundlæggende rammer:
1. Organisationer skal være frivilligt grundlagt, men kan også være en ansvarlig styregruppe.
2. I organisationer skal den frivillige indsats være en væsentlig del af organisationens virke.
3. Organisationens eventuelle formue må ikke kunne anvendes til andet end organisationens
formål.
4. Det skal være sandsynligt, at støttemodtageren kan forvalte støtten efter formålet samt
opfylde krav om regnskabsaflæggelse mv.

2. Formål og mål
Retningslinjerne for det frivillige sociale arbejde angiver de overordnede rammer
samt peger på de målgrupper og indsatsområder, der ønskes styrket og udviklet i
fremtiden. Samarbejdet bygger på et ligeværdigt samarbejde mellem kommune og
foreninger. Derfor er disse retningslinjer også udviklet i samarbejde med Det frivilligt Samråd.
Retningslinjerne for det frivillige sociale arbejde retter sig principielt mod alle
borgere i Morsø Kommune, og målet er at medvirke til:
1. At styrke vilkårene og mangfoldigheden i frivilligt socialt arbejde.
2. At styrke borgernes mulighed for at deltage i frivilligt socialt arbejde og her igennem få
flere til at deltage som aktive medborgere.
3. At styrke gode sociale netværk og skabe rammer for etablering af nye netværk.
4. At udvikle gensidig forståelse på tværs af aldersgrupper, sociale skel og etnisk oprindelse.
5. At øge sundheden for alle aldersgrupper.
6. At sikre en åben, fordomsfri dialog i samarbejde med kommunen og frivilligt socialt
arbejde. Dialogen har også til hensigt at mindske skjulte dagsordner.

3. Frivilligt socialt arbejde
Lovgrundlaget for det frivillige sociale arbejde findes i Servicelovens § 18 og er et vigtigt
supplement til den samlede indsats på det sociale område.
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Et stærkt frivilligt organisationsliv kan være med til at forebygge en række problemstillinger
som ensomhed, sygdom og marginalisering.
Det frivillige sociale arbejdes styrke viser sig bl.a., hvor der er behov for nære menneskelige
relationer og i forhold til rådgivning på områder, hvor livserfaringer er vigtige.
Det rummer et socialt engagement og evnen til at opbygge fællesskaber.
Opbygningen af nye sociale fællesskaber er en stor styrke i en samfundsmæssig udvikling.
Styrken i det frivillige sociale arbejde ligger også i den større ligeværdighed, som kendetegner
mødet mellem den frivillige og brugeren, idet mødet foregår ”i øjenhøjde”.

4. Frivilligt Samråd
I Morsø Kommune er der etableret Det Frivillige Samråd, der med et repræsentantskab og
et valgt forretningsudvalg medvirker til den bredest mulige lokale forankring i det
eksisterende, frivillige voksne sociale arbejde i kommunen.
Formålet med Det frivillige Samråd er at være forbindelsesled til kommunale myndigheder og at
koordinere, understøtte og styrke det frivillige, voksen sociale arbejde i Morsø Kommune og yde
råd og vejledning over for foreningerne.
Formålet opnås ved:
1. At ”bygge bro” mellem de frivillige sociale foreninger og organisationer i kommunen og
skabe en gensidig respekt og opmærksomhed mellem det offentliges professionelle
faglighed og de frivilliges personlige engagement.
2. At medvirke ved dialogmøder mellem frivillige organisationer/-grupper og kommunalt
ansatte samt kommunale politikere og embedsmænd om det frivillige sociale arbejdes
opgaver og muligheder i den sociale indsats i kommunen. Det frivillige Samråd koordinerer
anvendelsen af De frivilliges Mødelokaler på Skovparken, Østergade 37, 7900 Nykøbing.
Desuden er de initiativtager til større arrangementer af fælles interesse, såsom udstillinger,
kursus og foredrag.
3. Det frivillige Samråd vurderer indkomne ansøgninger til frivillighedsmidlerne og
fremsender indstilling til Det Sociale Udvalg, som træffer endelig beslutning.

5. Morsø Kommune
Morsø Kommune er ansvarlig for at stille egnede lokaler til rådighed for de frivillige organisationer
og foreninger. Morsø Kommune står for driften, herunder rengøring og vedligehold. Desuden skal
der stilles nødvendigt personale til rådighed for Det Frivillige Samråd på Mors.
Der er p.t. tilknyttet en frivillighedskoordinator som skal:
1. Opsøge og igangsætte lokale projekter og tiltag inden for det frivillige sociale arbejde,
gerne i samarbejde med de eksisterende foreninger og organisationer.
2. Yde støtte til nye projekter og aktiviteter, der kan bidrage til at understøtte det voksne
sociale område.
3. Være bindeled mellem de frivillige foreninger og kommunen.
4. Frivillighedskoordinatoren skal være støttende konsulent for de frivillige foreninger.
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6. Målgrupper
Fokus for det frivilligt sociale arbejde rettes mod målgrupper inden for det voksne, sociale område,
med hovedvægt på mennesker over 25 år. Aktiviteterne skal have et frivilligt, socialt sigte,
herunder præciseres det, at en interesseorganisation i nogen grad også skal have et socialt sigte.
Der sondres overordnet mellem to former for støtte:
1. De frivilliges Mødelokaler, Skovparken:
Foreninger, der har et sundt, frivilligt lokalt sigte, herunder interesseorganisationer, kan
benytte De frivilliges Mødelokaler vederlagsfrit og drage nytte af de fordele, der er
forbundet med disse. Alle foreninger, der benytter De frivilliges Mødelokaler, skal have et
sæt vedtægter. Alle grupper, organisationer eller foreninger, der benytter de frivilliges
lokaler, kan optages i den samlede foreningsoversigt vedrørende foreninger, som udfører
frivilligt, socialt arbejde eller aktiviteter
2. Komme i betragtning til midler fra Servicelovens § 18
Foreninger, som kan modtage økonomisk støtte fra frivillighedsmidlerne, skal som
udgangspunkt være forankret lokalt i Morsø Kommune. Herudover skal der være en valgt
bestyrelse eller styregruppe, egne vedtægter og afholdelse af årlig generalforsamling, eller
hvad der for en styregruppe svarer til en generalforsamling.
Der er ingen sammenhæng mellem at gøre brug af De frivilliges Mødelokaler, Skovparken,
og berettigelsen til at komme i betragtning til midler under Servicelovens § 18.
Ud over de følgende fokusområder henvises der til pkt. 7: Generelle betingelser for støtte
og pkt. 8: Retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte.
Fokusområder:
Der kan hvert år udpeges specielle fokusområder, som f.eks. for 2014 og 2015 er:
Medborgerskab og social inklusion med henblik på at støtte borgere i at udnytte egne
ressourcer herunder:
-Recovery-orienterede indsatser i forbindelse med sindslidende og særlig udsatte voksne.
-Social inklusion af marginaliserede borgere (f.eks. socialt truede børn og unge, voksne
med handicap, etniske minoriteter og personer uden for arbejdsmarkedet) i
normalsamfundet, herunder arbejdsmarkedet, foreningsarbejde mv.
-Indsatser, der støtter unge i at få uddannelse eller arbejde.
-Innovative/eksperimenterende projekter.
-Særligt social udsatte voksne generelt (forsorgs- og misbrugsområdet)
Der kan ydes økonomisk støtte til følgende målgrupper i Morsø Kommune:
1. Socialt truede børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer.
2. Ældre, som er særligt udsatte eller ensomme.
3. Misbrugere – både nuværende og tidligere misbrugere.
4. Handicappede og sindslidende.
5. Særligt udsatte voksne.
6. Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper.
7. Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret.
8. Mennesker i akut krise.
9. Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte.
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10. Personer på kanten af eller uden for det almindelige arbejdsmarked.
11. Drift og etablering af frivillighedscenter.
Der kan søges økonomisk grundtilskud til følgende målgrupper i Morsø Kommune:
- Patientforeninger.
Der ydes disse foreninger et årligt grundtilskud til administrative udgifter, tlf. og porto, annoncer
mv. Herudover forudsættes, at disse foreninger kan finansiere deres aktiviteter ved
medlemskontingent.
Det frivillige Samråd kan få et årligt driftstilskud på kr. 30.000 til fælles arrangementer,
kampagner, temadage, udstillinger og lokaleudgifter på Skovparken, fremstilling af hjemmesider
og trykning af foreningsoversigt.
Der kan ikke søges tilskud til:
1. Omsorgsklubber.
2. Støtteforeninger.
3. Regions- og landsforeninger.

7. Generelle betingelser for støtte
Målgruppen for det frivillige sociale arbejde skal være borgere i Morsø Kommune. Der kan dog
over for mindre foreninger/organisationer dispenseres fra hovedreglen, såfremt der med
baggrund i, at der er tale om en mindre brugergruppe, kan være behov for dækningsområde i
THY/MORS eller MORS/SALLING. I disse tilfælde skal en del af foreningens arrangementer foregå i
Morsø Kommune, og der skal være lokalt indvalgte personer i den ansvarlige bestyrelse.
Foreninger, som har en formue på over kr. 30.000,00, som ikke er hensat til en målrettet
aktivitet, kan ikke modtage økonomisk støtte fra Morsø Kommune.
Det frivillige Samråd foretager indstilling i modtagne ansøgninger over for Det sociale
Udvalg.
Mindst én gang årligt holdes et dialogmøde, hvor frivillige organisationer og foreninger
mødes med kommunens politikere og repræsentanter fra afdelingen Social og Sundhed.
Erfaringsudveksling og oplysning om muligheder og lovgrundlag kan være nyttig for den
enkelte organisation og forening. Kommunen kan også have brug for at evaluere samarbejdet med
de frivillige.
På kommunale beslutningsområder, der vedrører det frivillige sociale arbejde, udsendes
materiale til høring i Det frivillige Samråd forud for beslutningstagning.
Det frivillige Samråd kan indhente kommentarer fra de frivilliges organisationer.
Støtten gives til faktiske udgifter til frivilligt socialt arbejde, og er derfor betinget af, at der
ikke kan opnås støtte fra anden side til at dække de samme udgifter
Hvis en forening kan opnå støtte efter folkeoplysningsloven, kan foreningen ikke samtidig
tildeles støtte efter Servicelovens § 18.
Der skal aflægges et revideret regnskab for anvendelsen af aktivitetstilskud. Der er ikke
bestemte krav til regnskabet ud over, at det skal vise, hvorledes støtten er anvendt til de
aktiviteter, de er givet til, og om der er et overskud.
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Betydning af ansøgers eventuelle formue
Ansøger skal oplyse sin disponible formue og formålet med at have denne formue.
Økonomisk støtte efter Servicelovens § 18 har ikke til formål at skabe eller opretholde
formue. Hvis ansøger har en disponibel formue på kr. 30.000,00, som ikke er målrettet et bestemt
formål, kan der ikke modtages støtte efter § 18. Der skal dog tages hensyn til det oplyste formål
med formuen.
Medlemskab af en regional eller landsforening forhindrer ikke, at man kan modtage tilskud.

8. Retningslinjer for tildeling af økonomisk støtte
Nedenstående retningslinjer er vejledende.
Støtten gives efter ansøgning og for et kalenderår ad gangen
Med vedtagelsen af kommunens budget for et givet år fastlægges det samlede beløb, som kan
uddeles i støtte til frivilligt socialt arbejde det pågældende år.
Støtten tildeles efter ansøgning. Morsø Kommunes ansøgningsskema skal benyttes.
Der kan tildeles forskellige typer økonomiske tilskud:
Etableringstilskud: Dette tilskud kan gives til nydannede organisationer mv.
Etableringstilskuddet fastsættes årligt.
Grundtilskud: Der kan gives et årligt grundtilskud, som fastsættes årligt, til alle sociale foreninger.
Lokaletilskud: Kommunen stiller så vidt muligt gratis lokaler til rådighed. Organisationer,
som ikke kan benytte kommunens lokaler samt De frivilliges Mødelokaler, Skovparken, kan
bevilges et tilskud til dokumenterede, rimelige og nødvendige lokaleudgifter.
Aktivitetstilskud: De konkrete aktiviteter kan støttes med op til hele udgiften.
Tilbagebetaling af uforbrugt støtte
Da støtten gives for et år ad gangen til at afholde udgifter til de aktiviteter, lokaler mv.,
der er oplyst ved ansøgningen, skal eventuel uforbrugt støtte tilbagebetales til kommunen.
Hvis det uforbrugte beløb er på under kr. 500,00, skal beløbet dog ikke tilbagebetales. Er det
uforbrugte beløb højere end kr. 500,00, tilbagebetales hele beløbet.
Det accepteres, at ubrugte midler evt. kan overføres til efterfølgende driftsår, hvis det er
nødvendig af hensyn til planlagte aktiviteter.
Regnskab
For det år, hvor foreningen har modtaget tilskud, skal der indsendes årsregnskab revideret af den
på generalforsamlingen valgte foreningsrevisor bilagt årsberetning.
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9. Grundoplysninger
CVR
Alle foreninger m.v., der modtager økonomisk tilskud fra Morsø Kommune, skal oprettes
med et CVR-nr., så tilskud kan overføres til foreningens Nem Konto. CVR-nr. kan oprettes på
www.webreg.dk (kræver nem id).
Lovgrundlaget
Servicelovens § 18, stk. 1 bestemmer, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige
sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af
redegørelser om den lokale udvikling.
Ansøgningsfrist
Fristen for indsendelse af ansøgning er hvert år 1. oktober, og der er kun en årlig uddeling af
frivillighedsmidler.
Ansøgningsskema
Ansøgningsskema kan hentes på www.morsoe.dk samt ved henvendelse til:
Frivillighedskoordinator Charlotte Kristensen
ckk@morsoe.dk Mobil: 21 18 22 06
eller til

Social og Sundhed, Morsø Kommune
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors
Tlf.nr. 99 70 70 00 E-mail: socialogsundhed@morsoe.dk
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