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Administrationsgrundlag for § 18-midler til frivilligt 
socialt arbejde 

Baggrund  
§ 18 i Lov om Social Service forpligter kommunerne til at samarbejde med de frivillige 
sociale organisationer, foreninger og enkeltpersoner, samt yde økonomisk støtte til det 
frivillige sociale område.  

For at komme i betragtning til tilskud fra puljen er der en række kriterier og retningslinjer, 
som skal opfyldes. I det følgende bliver administrationsgrundlaget for puljen beskrevet.  

Hvad er frivilligt socialt arbejde  
For at komme i betragtning til § 18-puljen skal aktiviteten være karakteriseret som frivilligt 
socialt arbejde og være målrettet socialt sårbare borgere.  

For at aktiviteten kan betegnes som frivillig skal den være ulønnet og være til glæde og 
gavn for andre end én selv og ens familie. Den skal udføres uden fysisk, retslig eller 
økonomisk tvang. Frivillige aktiviteter kan udføres af både foreninger, selvorganiserede 

Hvem kan søge §18-tilskud?  
Tilskud fra § 18-puljen kan søges af foreninger, organisationer og enkeltpersoner, som 
udfører en frivillig aktivitet til gavn for socialt sårbare borgere i Brønderslev Kommune.  

Som udgangspunkt prioriteres støtte til lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og 
enkeltpersoner hjemmehørende i Brønderslev Kommune.  

Regionale foreninger med aktiviteter målrettet socialt sårbare borgere i Brønderslev 
Kommune kan dog også komme i betragtning.  

Målgrupper og indsatser  
Foreningens aktiviteter eller indsatsen skal være til gavn for socialt sårbare borgere fra 
Brønderslev Kommune  

Disse grupper kan eksempelvis være: 

Brønderslev Kommune 
Sundhedsområdet 

Tolstrupvej 91 
9700 Brønderslev 

+4599454545 
Raadhus@99454545.dk 

www.bronderslev.dk 
 

Helle Rasmussen 
+4599454441 

Helle.Rasmussen@99454545.dk 
 

8. november 2022 
Sagsnr.: 27.15.12-A26-1-22 
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• Diverse sygdomsgrupper  
• Ensomme  
• Ældre med begrænset eller intet netværk  
• Kvinder og mænd i krise  
• Borgere med handicap  
• Misbrugere eller tidligere misbrugere  
• Hjemløse  
• Sindslidende  
• Udsatte børn og unge  
• Integrationsborgere  
• Pårørende til ovenstående grupper  

Eksempler på formål som kan modtage tilskud fra § 18-puljen:  

• Integration af socialt sårbare børn, unge, voksne og ældre  
• Initiativer for sygdomsgrupper  
• Rådgivninger for sårbare grupper  
• Besøgsvennetjenester  
• Indsatser målrettet sindslidende og ensomme  
• Vågetjenester  
• Lektiecafé for børn med særlige udfordringer  
• Aktiviteter for borgere med fysisk handicap  
• Bevægelsesaktiviteter for udsatte grupper  

Hvad kan der søges støtte til?  
Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den 
frivillige indsats er den afgørende.  

Derfor gives som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, faste driftsudgifter, transport, etc.  

Der kan søges § 18 midler fra 3 forskellige puljer:  

1. Den ordinære § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde 
Denne pulje kan søges til indsatser, der falder ind under ovenstående formål.  

2. § 18 puljen til særlige indsatsområder  
Denne pulje kan søges til særlige indsatsområder, som fastlægges af Social-, Handicap- 
og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet på et årligt samarbejdsmøde i november måned.  

3. Støtte til transportudgifter forbundet med vågetjenester  
Der afsættes en særlig pulje af § 18 midlerne på 10.000 kr. årligt, som kan søges af 
vågetjenesterne til dækning af udgifter til transport. 

Der er ansøgningsfrist til alle 3 puljer én gang om året den 15. marts. 

Hvordan søges der om § 18-tilskud?  
Der skal ansøges til § 18-puljen ved indsendelse af et ansøgningsskema, som findes på 
Brønderslev Kommunes hjemmeside www.bronderslev.dk under ”§18-puljen - støtte til 
frivilligt socialt arbejde”. 

Ansøgningsskemaet kan udfyldes digitalt eller printes ud og sendes.  
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Det sociale formål med aktiviteten og målgruppen skal være tilstrækkeligt og udtømmende 
beskrevet i ansøgningen  

I ansøgningen skal der altid vedlægges budget for det ansøgte beløb uanset 
beløbsstørrelse  

Administrative retningslinjer  
Alle der søger om tilskud fra § 18-puljen skal opfylde følgende administrative retningslinjer:  

• Foreningen skal have CVR-nummer og være tilmeldt digital post – enkeltpersoner skal 
søge på eget CPR-nummer og være tilmeldt digital post.  

• Der skal indsendes et regnskab for det bevilgede beløb 1. juni året efter bevillingsåret  

Foreningen modtager skriftligt tilbagemelding på modtagelse af ansøgning via digital post.  

Foreningen modtager skriftlig tilbagemelding med meddelelse om der opnås bevilling eller 
afslag på ansøgningen  

Ansøgere kan få hjælp til at udfylde ansøgningen hos sekretær Ann Corfixen, 99 45 44 42  

Hvem tildeler § 18 midlerne  

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget har kompetencen til at bevilge tilskud efter § 18, 
efter forudgående indstilling fra Frivilligrådet. 

Frivilligrådets arbejde  
Der afsættes hvert år 10.000 kr. af § 18 midlerne til Frivilligrådets arbejde i det 
indeværende år. Frivilligrådet kan anvende midlerne til udgifter forbundet med afholdelse 
af arrangementer for de frivillige sociale foreninger. F. eks:  

• Frivillig Fredag  
• Fælles møder for de frivillige sociale foreninger om emner af fælles interesse.  
• Netværksmøder mellem de frivillige sociale foreninger  
• Promovering af det frivillige sociale arbejde  

Den sociale Frivilligpris  
Der afsættes hvert år 5.000 kr. af § 18 midlerne til årets sociale Frivilligpris.  

Vinderen af frivilligprisen vil modtage et diplom og en pengegave på i alt 5.000 kr. 
Pengene skal bruges til at understøtte den konkrete, frivillige sociale indsats og/eller 
uddannelse af frivillige i prismodtagerens foreningen.  

Det er Frivilligrådet, der uddeler Den sociale Frivilligpris.  

Diæter, kørsel og tabt arbejdsfortjeneste  
Der ydes ikke tilskud til kørsel, diæt og tabt arbejdsfortjeneste til deltagere i Frivilligrådet. 
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