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1 (Åben) Behandling af § 18 ansøgning fra Unikt Netværk om tilskud til 
frivilligt socialt arbejde
Sags ID: EMN-2015-01351

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Sundhedsudvaget behandlede den 9. december 2015 ansøgninger om tilskud til frivilligt 

socialt arbejde,§ 18, i 2016. Sundhedsudvalget besluttede, at ansøgningen fra Unikt 

Netværk skulle genbehandles efter et møde mellem Unikt Netværk og  administrationen, 

hvor administrationen skulle stille uddybende spørgsmål til ansøgningen og vedtægterne 

for den nyetablerede forening. 

Kort orientering om mødet

Mødet blev afholdt den 11. januar 2016 på Frederikshavn Rådhus, og på mødet deltog 

bestyrelsen fra Unikt Netværk og administrationen.

På mødet orienterede bestyrelsen om etablering af Unikt Netværk, og om hvordan den 

første generalforsamling i foreningen blev afholdt. Der blev drøftet, hvordan der sikres 

åbenhed mellem bestyrelsen og medlemmerne i foreningen.

På mødet blev der aftalt, at foreningen reviderede deres vedtægter, således foreningen 

formål tydeligt fremgår af vedtægterne. 

Bestyrelsen orienterede om, at de har fået hjælp og støtte fra De Frivilliges Hus til opstart 

af foreningen.  

Indstilling fra administrationen til Sundhedsudvalget den 9. december 2016

Til orientering indstillede administrationen ved første behandling af 

ansøgningen, at Unikt Netværk skulle tildeles 32.400 kr. -  2.400 kr til 

husleje, 10.000 kr. til udgifter til mentorer, og 20.000 kr. til klub og 

aktiviteter.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget genbehandler 

ansøgningen fra Unikt Netvæk og træffer en beslutning om tilskud til foreningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt med en bevilling på 32.400 kr.

Bilag
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1. Unik Netværk Ansøgning om tilskud §18 (1170056 - EMN-2015-01351)
2. Unikt netværk Vedtægter (1170058 - EMN-2015-01351)
3. Unikt Netværk Projektbeskrivelse (1170057 - EMN-2015-01351)
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