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Tak for den tilsendte beskrivelse af de erfaringer, som en række organisationer har
gjort sig i forbindelse med ansøgning om støtte fra Tips- og Lottopuljen til landsdækkende frivillige organisationer (LOTFRI) og ISOBRO’s forslag til forenkling af administrationen af ansøgningspuljen.
Jeg er optaget af at understøtte gode rammer og vilkår for frivillighed i Danmark. Det
er derfor også afgørende for mig, at forvaltningen af tilskud til frivillige organisationer
er korrekt og hensigtsmæssigt tilrettelagt.
Socialstyrelsen har i august 2015 overtaget ansvaret for udmøntning af tilskud under
Social- og Indenrigsministeriets ressort. Socialstyrelsen har derfor bidraget med nedenstående udtalelse:
”Socialstyrelsen er optaget af at sikre, at tilskudsforvaltningen lever op til de regler og
retningslinjer, som gælder for en korrekt, gennemsigtig og effektiv administration.
Når frivillige organisationer og andre ansøger om støtte fra en af Socialstyrelsens
ansøgningspuljer, er det helt centralt, at den enkelte er bekendt med de krav, der
gælder både i ansøgningsprocessen og i tilfælde af, at den enkelte organisation modtager tilskud fra puljen. Socialstyrelsen har derfor i årets udmelding af Tips- og Lottopuljen til landsdækkende frivillige organisationer tilrettet ansøgningsvejledningen med
henblik på at gøre kravene til dokumentation af oplysninger i ansøgningen mere tydelige. Ansøgere har også haft mulighed for at få vejledning til udfyldelse af ansøgningen ved henvendelse til Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens behandling af ansøgninger til ansøgningspuljer skal ske på lige vilkår.
I overensstemmelse med aktstykke nr. 189 af 21. marts 2000, som fastsætter betingelserne for ansøgningspuljen og tildelingskriterier for støtte fra puljen, fordeles ansøgningspuljen på baggrund af en række faktuelle oplysninger om foreningernes drift.
For at kunne behandle de enkelte ansøgninger på lige vilkår er det vigtigt, at al relevant dokumentation derfor er indsendt inden ansøgningsfristens udløb, og sagsbehandlingen går i gang. Hvor der har manglet dokumentation, har Socialstyrelsen indhentet yderligere information, så sagsbehandlingen har kunnet gennemføres på et
korrekt grundlag. Manglende dokumentation i den indsendte ansøgning har således
ikke i hidtidige års udmøntninger ført til afslag på ansøgninger om støtte.
Socialstyrelsen har iværksat en række initiativer med henblik på at styrke forvaltningen på tilskudsområdet. Socialstyrelsen vil i den forbindelse også se på regelgrundlaget for tilskudsforvaltningen, herunder budget- og regnskabskrav. ”

Med venlig hilsen
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