
 

Kommenteret høringsnotat over forslag til 
bekendtgørelse om ansøgningspuljen til 
udbredelse af familiehuse i hele landet. 
 

1. Hørte myndigheder og organisationer mv.: 
Et udkast til bekendtgørelse blev den 11. maj 202 sendt i høring via Høringsportalen, 

jf. vedlagte høringsliste. 

 

Socialstyrelsen har modtaget svar fra: 

 

Mødrehjælpen 

 

Aarhus Kommune 

 

Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. 

 

2. Høringssvar fra Mødrehjælpen  
 

2.1. Tildelingskriterier, jf. bekendtgørelsesudkastets § 6. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsesudkastets § 6, stk.1, nr. 6 at kommunen skal redegøre 

for, hvordan den vil samarbejde med regionen og almen praksis på området, samt 

med civilsamfundsorganisationer, i det omfang det er relevant.  

 

Mødrehjælpen henstiller hertil, at begrebet civilsamfundsorganisation også omfatter 

og forstås som NGO’er med både en stærk (social)faglighed og et stærkt frivilligt ben. 

Mødrehjælpen påpeger, at de har gode erfaringer og ser stort potentiale i samarbejde 

mellem det offentlige og civilsamfundsorganisationer i udvikling og drift af et 

familiehus. Mødrehjælpen påpeger desuden, at Socialdemokratiet har fremhævet, at 

de nye familiehuse bør bestå af kræfter fra både region, kommune og civilsamfund. 

 

Socialstyrelsens bemærkninger: 

Kriteriet i bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 6 vedrører samarbejde mellem kommune, 

region, almen praksis og civilsamfundsorganisationer om etablering og udbredelse af 

familiehus. Kriteriet er fastsat i overensstemmelse med den politiske aftale. 

Definitionen af civilsamfundsorganisationer snævres ikke yderligere ind i hverken 

bekendtgørelse eller vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen end 

definitionen i § 6, stk. 1, nr. 6. Der er dermed tale om en bred definition, der også vil 

kunne rumme socialfaglige og frivillige organisationer. 

 

Socialstyrelsen finder Mødrehjælpens bemærkning imødekommet i ovenstående og 

finder dermed ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen. 

 

2.2. Tilskudsberettigede udgifter, jf. bekendtgørelsesudkastets § 12. 
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På baggrund af gode erfaringer om samarbejde mellem civilsamfund og det offentlige, 

jf. også ovenstående, ønsker Mødrehjælpen det ekspliciteret at puljemidlerne kan 

bruges på NGO’er og civilsamfundsorganisationer, fx i bekendtgørelsens § 12, som 

kan udvides til at der kan ydes tilskud til formaliserede partnerskaber mellem 

kommuner og civilsamfundsorganisationer 

 

Socialstyrelsens bemærkninger: 

Bekendtgørelsens § 12 muliggør at der ydes tilskud til medarbejdere, der deltager i 

projektet samt at der ydes tilskud til konsulenthonorarer. Bekendtgørelsen udelukker 

således ikke, at der anvendes midler til at understøtte samarbejdet med 

civilsamfundsorganisationer, herunder finansiering af lønninger, til 

civilsamfundsorganisationer der indgår i projektet. Det vil altid bero på en konkret 

vurdering i kontekst af ansøgers projekt, om udgiften er tilskudsberettiget. Muligheden 

for at anvende midler til at understøtte samarbejdet med civilsamfundsorganisationer 

vil blive uddybet i vejledningen om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen. 

 

Socialstyrelsen finder Mødrehjælpens bemærkning imødekommet i ovenstående og 

finder ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen. 

 

3. Høringssvar fra Aarhus Kommune 
 

3.1. Målgruppe, jf. bekendtgørelsesudkastets § 5. 

Aarhus Kommune bemærker at målgruppen for ansøgningspuljen angives til 

småbørnsforældre til børn i 0-6 årsalderen. Aarhus Kommune arbejder med en 

målgruppe for småbørnsindsatsen der hedder minus 9 mdr. til 6 år. Aarhus Kommune 

ønsker det præciseret, at målgruppen er familier med børn i alderen minus 9 mdr. til 6 

år. 

Socialstyrelsens bemærkninger: 
Bekendtgørelsesudkastets § 5 definerer målgruppen for ansøgningspuljen som 

”Kommende forældre og familier med børn, primært småbørnsforældre til børn i 

alderen 0-6 år, herunder særligt forældre, som har brug for en mere individuel og 

håndholdt hjælp til at være en familie.” 

Det er dermed bredt defineret, at kommende forældre indgår i målgruppen, herunder 

indgår også minus 9 mdr. Målgruppen uddybes desuden i vejledningen om ansøgning 

om støtte fra ansøgningspuljen. 

Socialstyrelsen finder Aarhus Kommunes bemærkning imødekommet i ovenstående 

og finder ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen. 
 

3.2. Tilskud til børnebase, jf. bekendtgørelsesudkastets § 6. 

Aarhus Kommune bemærker, at der kan søges tilskud til en børnebase i tilknytning til 

familiehuset. Aarhus Kommune bemærker at det med fordel kan uddybes, hvad der 

menes med en børnebase. 
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Socialstyrelsens bemærkninger: 

Tildelingskriterierne i bekendtgørelsesudkastets § 6, samt de øvrige betingelser for 

ansøgningspuljen, uddybes yderligere i vejledningen om ansøgning om støtte fra 

ansøgningspuljen, som offentliggøres når ansøgningspuljen udmeldes. Heri uddybes 

det også, hvad en børnebase kan omfatte. 
 

Socialstyrelsen finder Aarhus Kommunes bemærkning imødekommet i ovenstående 

og finder ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen. 
 

3.3. Definition af et familiehus, jf. bekendtgørelsesudkastets § 2 om formål. 

Aarhus Kommune finder det uklart, hvorvidt et familiehus kan forstås som et fysisk 

organiseret tilbud eller om det også kan være et virtuelt tilbud, der kan yde rådgivning 

og vejledning. 

Socialstyrelsens bemærkninger: 

Betingelserne og baggrunden for ansøgningspuljen uddybes yderligere i vejledningen 

om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen, som offentliggøres når 

ansøgningspuljen udmeldes. Heri uddybes hensigten med familiehuse også, ligesom 

det uddybes, at et familiehus både kan være en fysisk indgang eller etableres som en 

samlet organisering. 
 

Socialstyrelsen finder Aarhus Kommunes bemærkning imødekommet i ovenstående 

og finder ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen. 

 
3.4 Tildelingskriterier, jf. bekendtgørelsesudkastets § 7 stk. 6. 

Aarhus Kommune tolker fordelingsnøglen således, at der afsættes et ensartet beløb til 

etablering af familiehus i hver kommune uanset kommunens størrelse og 

befolkningssammensætning. Aarhus Kommune finder, at fordelingsnøglen bør tage 

hensyn til størrelse og befolkningssammensætning. 

 

Socialstyrelsens bemærkninger: 

Fordelingsnøglen er fastsat ud fra det politiske ønske om, at der skal sikres geografisk 

spredning af midlerne. Fordelingsnøglen fordeler således de samlede midler i 

ansøgningspuljen i fem regionale underpuljer, baseret på antallet af kommuner i den 

enkelte region. Kommunerne skal søge ind i den underpulje, hvor kommunerne er 

tilhørende og kan kun komme i betragtning til det beløb, der er afsat til egen region. 

Fordelingsnøglen afsætter dermed ikke et ensartet beløb til hver kommune. 

Kommunerne kan søge ind i den regionale underpulje med eget budget med 

udgifterne for deres projekt. Fordelingen og underpuljerne uddybes i vejledningen om 

ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen. 
 

Socialstyrelsen finder Aarhus Kommunes bemærkning imødekommet i ovenstående 

og finder ikke anledning til at ændre bekendtgørelsen. 
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3.5 Tilskudsberettigede udgifter, jf. bekendtgørelsesudkastets § 12 og § 13. 

Aarhus Kommune ønsker det specificeret i vejledningen, hvad forskellen er på 

specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter og generelle uddannelses og 

kursusaktiviteter, idet generelle udgifter ikke er tilskudsberettigede, mens specifikke 

udgifter er tilskudsberettigede. Aarhus Kommune spørger til, om undervisning i 

børnesyn og resiliens som en bred fælles faglig tilgang vil være en tilskudsberettiget 

udgift. 

Socialstyrelsens bemærkninger: 
Bekendtgørelsesudkastets §13 nr. 2 er en standardiseret bestemmelse, som 

definerer, at generelle uddannelses- og kursusaktiviteter ikke er tilskudsberettigede. 

Bestemmelsen skal sikre, at puljemidler alene anvendes til kompetenceudvikling der 

er nødvendig for gennemførslen af ansøgers projekt og ikke til et generelt 

kompetenceløft. Det vil derfor være afhængigt af konteksten for ansøgers projekt og 

for den enkelte pulje, om en uddannelse eller et kursus kan siges at være generel eller 

specifik. Ansøgere vil ikke kunne få en forhåndsvurdering af, om en bestemt kursus- 

eller uddannelsesaktivitet er tilskudsberettiget, da det afhænger af sammenhængen til 

deres projekt og først kan vurderes i kontekst af ansøgningen. Konteksten for 

ansøgningspuljen udfoldes i vejledningen, hvorefter det er ansøgers vurdering, hvilke 

uddannelser der evt. er relevante for eget projekt. 

Socialstyrelsen finder på baggrund af ovenstående ikke anledning til at ændre 

bekendtgørelsen. 
 


