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Fordelingspolitik 2019 
    

- Til udlodning af midler til det frivillige sociale arbejde ( § 18 ) 
 

Frivilligt socialt arbejde er en vigtig faktor i forhold til bekæmpelsen af sociale og 
sundhedsmæssige problemstillinger. Nordfyns Kommune har derfor en stor interesse i at 
fremme samarbejdet med og støtte frivillige, frivillige foreninger og organisationer, der arbejder 
med et socialt sigte for borgere i Nordfyns Kommune. 
 
Nordfyns Kommune afsætter årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i bred 
forstand med øje for at forbedre betingelserne for den frivillige sociale indsats, sikre gode 
eksisterende tilbud, men også skabe gode forudsætninger for udviklingen af nye tiltag, 
aktiviteter, foreninger og frivillige fællesskaber. 

 

Servicelovens § 18 siger følgende: 
§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. 
   Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. 

 
Formålet med § 18 puljen i Nordfyns Kommune: 

 
Formålet med at give økonomiske støtte vil altid rette sig mod den del af det frivillige sociale 
arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende. 
 
Der kan ydes støtte til aktiviteter i form af: 
 

 konkrete aktiviteter og projekter, der har et socialt, humanitær, sundhedsfremmende og 
forebyggende sigte, og som kan benyttes af borgere i Nordfyns Kommune. 

 tilskud til nye aktiviteter, nye tiltag, foreningsetablering og nye initiativer 

 driftstilskud til bestående frivilligt socialt arbejde 

 tilskud til driftsudgifter, herunder dokumenterede rimelige lokaleudgifter, 
forbrugsudgifter, transport, telefon, porto, papir m.v., kan dækkes helt eller delvist. 

 
Frivilligt socialt arbejde ydes på eget initiativ. De frivillige har ingen kontrolmyndighed. 
 

Krav til ansøgeren: 
 
Enkeltpersoner, organisationer eller foreninger for det sociale og sundhedsmæssige område, 
der arbejder for grupper eller personer, der har et særligt behov, og som hovedsagelig fungerer 
ved frivillig arbejdskraft, og hvor støtten retter sig mod kommunens borgere, kan søge om støtte. 
 

Krav til ansøgningen: 
 
For at give Kommunalbestyrelsen et godt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for tildeling af § 
18 midler, skal ansøgningen indeholde følgende: 

 

 Ansøgerens / foreningens navn 

 Hvad søges der til (formålsbeskrivelse) 

 En kort redegørelse for indholdet i ansøgerens indsats, og hvordan ansøgeren 
gør en forskel for borgeren i aktivitetens målgruppe  



 

 

 

 Hvor meget der søges til? 

 Om der er søgt midler fra andre? 

 Er der bevilliget midler fra andre? 

 Oplysninger om foreningens/organisationens CVR-nummer? 

 Foreningens/Organisationens seneste regnskab 

 Foreningens/Organisationens vedtægter (ved ny forening eller ved ændrede vedtægter) 
 

Information om § 18 midler: 
 
Nordfyns Kommune vil via annoncering i den lokale avis og kommunens hjemmeside og 
facebook informerer om muligheder for at søge midler via § 18 støtte samt om ansøgningsfrister. 
 
Endvidere vil Nordfyns Kommune på det årlige dialogmøde orientere de frivillige sociale 
organisationer om muligheden for at ansøge om midler via § 18. 
 

Ansøgningsfrister: 
 
Ansøgningen sker digitalt på Nordfyns Kommunes hjemmeside ved udfyldelse af 
ansøgningsskemaet elektronisk. Der er mulighed for at vedhæfte dokumentation. 
 

Puljetype Deadline Politisk udlodning Udbetaling 

Hovedpulje Den 20. september November Primo Januar  

Restpulje Den 15. januar Februar Primo Marts 

Restpulje, såfremt 

der er midler tilbage 

Den 15. maj Juni Primo juli 

 
Størstedelen af det budgetterede beløb fordeles i november måned til det kommende år, resten 
tilbageholdes til særlige formål eller ”akutte” ansøgninger i årets løb, som ikke tidligere har været 
ansøgt under § 18 midler. 
 
Alle § 18 midlerne anvendes til det frivillige sociale arbejde, og såfremt midlerne ikke bliver 
uddelt, overføres de til det kommende års frivillige sociale arbejde. 

          
Afslag: 

Afslag skal gives skriftligt og indeholder en begrundelse. 
 

Regnskab: 
Der skal årligt fremsendes et revideret regnskab til Nordfyns Kommune for brugen af støtten 
eller når aktiviteterne afsluttes. Der skal samtidig medsendes en kort redegørelse om 
aktivitetens udvikling/afvikling. 
 
Hvis en organisation eller forening søger, skal kommunen have en kopi af organisationens eller 
foreningens love eller vedtægter, såfremt det er en ny forening eller vedtægterne er revideret. 
Hvis enkeltpersoner søger, er vedkommende personlig ansvarlig for regnskabsaflæggelsen. 
 
Hvis der ydes tilskud eller underskudsgaranti til nye aktiviteter, aflægges der særskilt regnskab 
for den pågældende aktivitet. Kommunen er berettiget til at se de pågældende bilag, hvis det 
skønnes nødvendigt.  


