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Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud (§ 15.25.21.20.)

Center for Økonomi og
Tilskudsforvaltning
Edisonsvej 1

Afgørelse
Vesthimmerland Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen til forsøg med
målrettede sociale indsatser i dagtilbud til projektet Fremskudt forældresamarbejde.
Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i projektperioden 01-10-2018 til 30-09-2022 i alt 3.045.100,00 kr.

5000 Odense C.

Tlf. 72423700
Direkte tlf. 91370200
Åbningstid kl. 10-14

Socialstyrelsen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 27 ansøgninger om støtte
fra ansøgningspuljen til en samlet ansøgningssum på 104,4 mio. kr. Der ydes støtte til
15 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 52,1 mio. kr.

Email:tilskudsforvaltning@
socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk

Vurderingskriterier
Finansloven bemyndiger Socialstyrelsen til at udstede retningslinjer for udmøntning af
ansøgningspuljen. Retningslinjerne fremgår af den bekendtgørelse og vejledning, som
blev offentliggjort i forbindelse med, at ansøgningspuljen blev udmeldt via Socialstyrelsens Tilskudsportal. Af bekendtgørelsen og vejledningen fremgår det blandt andet,
hvilke krav og kriterier der gælder for støtte fra ansøgningspuljen.
Vurdering
Den faglige vurdering af ansøgningen er følgende:
1. Relevans: Det vurderes, at projektets formål og målgruppe falder inden for ansøgningspuljens formål og målgruppe, idet formålet er, at styrke og udvikle en tidlig opsporende og tværfaglig indsats, gennem et fremskudt og inddragende forældresamarbejde
på tværs af barnets hjemmelæringsmiljø og sundhedsplejen og dagtilbud. Målgruppen
for projektet er daginstitutioner med en høj andel af børn i udsatte positioner, herunder
nul til to-årige børn i udsatte positioner, der opspores af sundhedsplejen også før start i
dagtilbud.
2. Aktiviteter: Det vurderes, at ansøgningen indeholder en beskrivelse af indsats, aktiviteter og samarbejdspraksisser, der kan forventes at bidrage til opfyldelse af forventede
resultater.
3. Sociale indsatser og samarbejdspraksis: Det vurderes, at projektet lever op til ansøgningspuljens krav til sociale indsatser og samarbejdspraksis, idet projektet har fokus
på at udvikle og systematisere dagtilbuddenes samarbejde med sundhedsplejen og forældrene til de udsatte børn.
Det vurderes, at projektet udvikler nye sociale indsatser i dagtilbud/videreudvikler sociale indsatser i dagtilbud, idet flere af indsatserne bygger videre på eksisterende sociale
indsatser i kommunen, som f.eks. sundhedsplejerskernes opsporende indsats, hvor udsatheden vurderes ud fra fælles objektive kriterier. Det er nyt, hvordan forældrene inddrages systematisk til at arbejde tidligt med børnenes sproglige udvikling, stay and play
tilbud mm.
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Det vurderes, at indsatserne igangsættes med afsæt i viden og kommunale erfaringer,
som vurderes relevante for ansøgningspuljens formål og målgruppe, idet projektet bygger på viden og erfaringer fra kortlægningen ”Målrettede sociale indsatser i dagtilbud”.
Det vurderes endvidere, at eventuelle sammenhænge til andre forebyggende indsatser
eller strategier for målgruppen i kommunen er beskrevet.
4. Organisering og evaluering: Det vurderes, at projektet lever op til ansøgningspuljens krav til organisering og evaluering, idet ansøger har beskrevet og sandsynliggjort,
hvordan projektets organisering understøtter projektets gennemførelse.
Det vurderes, at indsatserne i tilstrækkelig grad forankres i dagtilbuddene og har opbakning på ledelsesmæssigt niveau i alle deltagende dagtilbud, idet der deltager daginstitutionsledere i styregruppen på projektet, hvor i alt 15 pædagoger forventes at blive inddraget. Der lægges vægt på, at udover hjemmet, er daginstitutionerne det primære rum
for projektets aktiviteter.
Ansøgningen er godkendt på ledelsesmæssigt niveau i den relevante kommunale forvaltning.
Ansøger samt kommunale institutioner, selvejende institutioner, privatinstitutioner,
dagpleje, puljeordninger og udliciterede institutioner, der ansøges på vegne af, har forpligtet sig til at bidrage til evalueringen.
5. Budget: Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem budgettet og beskrevne
aktiviteter.
6. Implementering og forankring efter tilskudsperiodens ophør: Det vurderes, at
ansøgningen indeholder en realistisk plan for implementering og forankring af projektet
efter tilskudsperiodens ophør, idet styregruppens medlemmer i den sidste del af projektet skal sørge for, at de positive resultater fra aktiviteterne bedst muligt implementeres
og forankres fremadrettet.
7. Sammenhæng: Det vurderes, at der er sammenhæng mellem formål, målgruppe,
aktiviteter og målsætninger, idet der med en velfunderet indsats, understøttende organisering samt realistisk tidsplan er sandsynliggjort, at projektets målsætninger for målgruppen opnås.
Forudsætninger for udbetaling af tilskud
Se udbetalingsblanketten for forudsætninger for udbetaling af tilskud.
Om reglerne
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse nr. 483 af 15/05/2018 om ansøgningspuljen til
forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud.
Følgende bestemmelser er anvendt ved vurderingen:
 § 2 om formål
 § 5 om ansøgerkreds
 § 6 om målgruppe
 § 7 om faglige krav
 § 8 om tildelingskriterier
 § 9 om budget, herunder §§ 12-14 om tilskudsberettigede udgifter
Bekendtgørelsen findes på ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen og i Retsinformation.
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Skabelon til rapport og regnskab
Ved aflæggelse af projekterklæring og regnskab anvendes skabeloner, som findes på
ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen.
Regnskabet kan kun indeholde de udgiftsposter, der fremgår af det godkendte budget
eller godkendt ved efterfølgende anmodning. Der henvises i øvrigt til kapitel 9 i bekendtgørelsen.
Frister, som skal overholdes
 Revideret budget skal indsendes indenfor tre uger fra modtagelse af tilskudsbrevet
 Udbetalingsblanketten skal indsendes indenfor tre måneder fra modtagelse af
tilskudsbrevet.

Projekterklæringen skal indsendes senest den 30. april 2020, 2021, 2022 og
2023
 Revideret regnskab inkl. evt. revisionsbemærkninger skal indsendes senest den
o 30. april 2020 for perioden 1. oktober 2018 – 31. december 2019
o 30. april 2021 for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020
o 30. april 2022 for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021
o 31. januar 2023 for perioden 1. januar 2022 – 30. september 2022
Generelle betingelser for tilskud
Betingelser for tilskud skal altid overholdes. Betingelserne findes i bekendtgørelsen, der
gælder for ansøgningspuljen.
Den indeholder informationer om f.eks.:
 Udbetaling af tilskud
 Ændring i aktiviteter og formål
 Uforbrugte beløb
 Tilbagebetaling
 Rapportering

Med venlig hilsen
Anna Jin Rolfgaard
Faglig leder
Tilskudsforvaltning
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Udbetalingsblanket
Denne blanket skal anvendes til udbetaling af tilskud til projekt: Fremskudt forældre- Center for Økonomi og
samarbejde til Vesthimmerland Kommune, ved Annette Jönsson. Tilskuddet udgør i Tilskudsforvaltning
projektperioden: 01-10-2018 til 30-09-2022 i alt 3.045.100,00 kr.
Edisonsvej 1
Socialstyrelsen skal modtage udbetalingsblanketten indenfor tre måneder fra modtagel- 5000 Odense C.
se af tilskudsbrevet. Overholdes fristen ikke, bortfalder tilskuddet automatisk.
Tlf. 72423700

Tilskudsmodtager
Direkte tlf. 91370200
Angiv projektets identifikationsnummer (dvs. enten projektets CVR-nummer eller dit
Åbningstid kl. 10-14
eget CPR-nummer):
Email:tilskudsforvaltning@
CVR-nummer
eller
CPR-nummer
socialstyrelsen.dk
www.socialstyrelsen.dk
https://tilskudsportal.sm.dk

Angiv bankoplysninger:
Reg.nr.

Kontonummer

Dato: 26. september 2018

Pulje: 15.25.21.20 Indsats i dagtilbud
J.nr.: 6505-0011

Tilskudsansvar
Init.: B035690
Som tilskudsansvarlig bekræfter du med din underskrift, at du:
 accepterer de vilkår og betingelser, som er nævnt i tilskudsbrevet og bekendtgørelse nr. 483 af 15/05/2018 om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede
sociale indsatser i dagtilbud.
 kender den ansøgning, der ligger til grund for tilskuddet.
Revision
Som tilskudsansvarlig bekræfter du med sin underskrift, at revisor er bekendt med:
 tilskudsbrevet og den ansøgning, der ligger til grund for tilskuddet,
 bekendtgørelse nr. 483 af 15/05/2018 om ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud.
Hvis tilskuddet er over 100.000 kr. skal der anvendes en statsautoriseret eller registreret revisor.
Eventuelle udgifter til revisor kan afholdes af tilskuddet.

Revisors kontaktoplysninger:
Navn/revisionsfirma:_________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________
Cvr.nr.: __________________________

___________
Dato

____________________________________________________
Tilskudsansvarliges underskrift

