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Orientering om lovændring, som giver fleksibel mulighed for
kontingentstøtte
D. 1. oktober 2014 trådte en ny udgave af ”Lov om social service og
lov om forpligtende kommunale samarbejder (en tidlig forebyggende
indsats mv.)” i kraft. Med lovændringen har alle kommuner fået en
fleksibel mulighed for – uden såkaldte § 50-undersøgelser – at yde
økonomisk støtte til børn og unges fritidsaktiviteter som led i en
forebyggende indsats.
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Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget vil gøre brug af muligheden, skal
der afsættes midler til ordningen.
Kommunerne fastsætter selv kriterierne for tildeling af økonomiske
støtte. Der kan eksempelvis opstilles kriterier for familiens
økonomiske forhold eller en målrettet indsats i forhold til særlige
boligområder mv. Ligeledes kan kommunerne selv vælge, hvilken
forvaltning, der skal administrere en sådan ordning.
Lovændringen er motiveret af gode erfaringer med forsøg med
fritidspas til udsatte børn og unge under satspuljeaftalerne. I
evalueringen fremhæves det, at det er en fordel, at
kontingentstøtteordningen ligger i fritidsforvaltningen, da koblingen
til foreningslivet er essentiel. Dertil kommer, at en organisatorisk
forankring uden for socialforvaltningensregi kan betyde, at børn og
unge og deres forældre føler sig mindre stigmatiserede.
Det er i dag muligt at søge kontingentstøtte i bl.a. DIF og DGI, men
her er udgangspunktet, at støtten er midlertidig. Med lovændringen er
der åbnet op for vedvarende støtte til økonomisk dårligt stillede
familier – en ordning som er at ligne med fripladsordninger på
daginstitutionsområdet. Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaringer, er
at vedvarende støtte er at foretrække, da midlertidige løsninger netop
ikke løser problemerne for børn og unge, hvis forældre er dårligt
økonomisk stillet i en længere periode eller permanent.
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at gå videre med denne
mulighed, anbefaler forvaltningen en ordning i stil med den, der er
brugt i forsøget med fritidspas, hvor børn/unge fra familier med en
fast defineret øvre indtægtsgrænse kan få betalt kontingentstøtte på op
til 1000 kr./år pr. barn/ung under 18 år.
Københavns Kommune laver regelmæssigt fattigdomsundersøgelser.
Den nyeste rapport, som er fra 2012, viser, at der i 2010 var 4900 børn
i Københavns Kommune, der ifølge rapportens opgørelsesmetode er
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fattige. Knap halvdelen af disse børn er ’korttidsfattige’, mens over
halvdelen er fattige i længere tid.
Links
Lov om ændring af lov om social service og lov om forpligtende
kommunale samarbejder:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162256
Link til evaluering af forsøg med fritidspas:
http://shop.socialstyrelsen.dk/products/evaluering-af-forsoeg-medfritidspas-til-udsatte-boern-og-unge
Fattigdomsundersøgelser i København
http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-ogpolitikker/socialt-udsatte/borgere-i-fattigdom
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