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Tak for jeres input til de 15 foreløbige anbefalinger, som er udarbejdet af arbejdsgruppen om den statslige støttestruktur og tilskudsadministration på det
frivillige sociale område. Arbejdsgruppen blev nedsat i maj 2018 og består af
Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, KL og Frivilligrådet.
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De 15 anbefalinger er således arbejdsgruppens, som bl.a. er udarbejdet på
baggrund af analyser foretaget af Socialstyrelsen og utallige input fra frivillige
sociale organisationer. Jeg mener, at anbefalingerne er et vigtigt skridt i den
rigtige retning ift. at indrette støttestrukturen på en smartere måde, som gør det
nemmere for foreningerne.
Jeg er meget optaget af at sikre gode vilkår for det frivillige sociale arbejde i
Danmark. Gode vilkår handler for mig at se bl.a. om, at vi løbende forholder os
til de krav, vi stiller i administrationen af tilskud til frivillige organisationer. Hensynet skal for mig at se være, at det er så let som muligt at være frivillig.
Samtidig vil jeg gerne slå fast, at der på ingen måde er tale om, at vi slipper tøjlerne og fjerner al regulering for de frivillige organisationer. Det vil naturligvis
stadig være sådan, at der stilles krav til, at organisationerne skal dokumentere,
at pengene bruges på en ordentlig måde. Med arbejdsgruppens forslag mener
jeg, at vi rammer en god balance mellem kontrol og frihed til at udføre den sociale indsats.
Derudover vil jeg gerne give udtryk for, at jeg er helt enig med jer i, at det ikke
kun handler om at lette bøvlede regler, men også at sikre kvalitet i indsatserne.
Derfor er jeg også glad for, at flere af arbejdsgruppens anbefalinger netop har
fokus på, hvordan det kan sikres mere vidensdeling og kvalitet i indsatserne.
Det gælder fx anbefalingerne om målrettet og enkel afrapportering fra projekter, udvikling af standarder og redskaber til at måle og evaluere indsatser samt
bedre mulighed for forankring.
Jeg ser frem til at gøre arbejdsgruppens anbefalinger til virkelighed, så det kan
blive lettere at være frivillig.

Med venlig hilsen
Mai Mercado
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