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Høringssvar på forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivil-

lige sociale organisationer 

 

Mødrehjælpen er blevet gjort opmærksom på ovenstående høring. Vi finder det uhensigtsmæs-

sigt, at vi ikke har modtaget høringsbrevet, da bekendtgørelsen er yderst relevant for den øko-

nomiske drift af Fonden Mødrehjælpen. 

 

Det fremgår af forslaget til bekendtgørelsen, at støtte kan søges af organisationer, der jf. § 9 stk. 

4-6 er stiftet som foreninger. Dette finder Mødrehjælpen stærkt kritisabelt, da vi som almennyt-

tig fond ikke længere vil kunne opfylde ansøgningskriterierne.  

 

Mødrehjælpen er stiftet som almennyttig fond med det formål at yde social, sundhedsmæssig, 

økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som 

herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår; ligesom vi udøver fortalervirk-

somhed på vegne af disse grupper.  

 

Mødrehjælpen opfylder således samtlige bekendtgørelsens bestemmelser på nær de tilføjede 

bestemmelser under § 9 omkring vedtægter i organisationen. Vi har en stor stigende frivillig ind-

sats med lokalforeninger i 33 kommuner. I 2017 lagde vi i alt 204.818 frivillige timer, og i den fri-

villige indsats hjalp vi i 2017 8.929 familier.  

 

Ovenstående ændring af kriterierne for ansøgning til puljen vil medføre et årligt tab på i omeg-

nen af 2 mio. kr. for Mødrehjælpen. Det vil betyde, at vi kan hjælpe op imod 2500 færre foræl-

dre med mere end 3700 børn. Dette er en betragtelig andel af vores driftsbudget og vil betyde 

store indskrænkelser af vores hjælp til sårbare gravide og familier.  

 

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at bekendtgørelsen ændres således, at almennyttige 

fonde, som det er tilfældet i dag, vil kunne søge puljen til landsdækkende frivillige sociale orga-

nisationer.    
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