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Indledning
I henhold til Servicelovens § 18 afsætter Billund Kommune hvert år et beløb til
støtte af frivilligt socialt arbejde.
Formålet med Billund Kommunes støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) er:
 at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde
 at styrke samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale organisationer og foreninger
 at gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte.
Denne guide indeholder kriterierne for tildeling af § 18-midler i Billund Kommune
og en vejledning til, hvordan du ansøger om § 18-midler.
Kriterierne for tildeling af § 18-midler sætter rammerne for, hvem der kan ansøge
om § 18-midler, og hvad § 18-midlerne kan anvendes til. For at imødegå bredden
og forskelligheden i det frivillige sociale arbejde er rammerne for tildeling bredde.

Servicelovens § 18
§ 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.

Definition: Frivilligt socialt arbejde
Frivilligt socialt arbejder er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale
og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres
som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øger velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.
(Center for Frivilligt Socialt Arbejde)
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Kriterier for tildeling
Hvem kan søge?
Foreninger, netværk eller frivilliggrupper, som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere i Billund Kommune.
Støtte til foreninger inden for kultur- og fritidsområdet kan kun gives, når der er
tale om aktiviteter med et tydeligt socialt sigte. Foreninger på kultur- og fritidsområdet henvises i stedet for til puljerne på dette område.
Målgruppe
 Børn, familier og unge med sociale problemer
 Personer med handicap
 Sindslidende
 Ensomme
 Stofmisbrugere og alkoholikere
 Flygtninge og indvandrere
 Ældre med behov for sociale og sundhedsfremmende aktiviteter.

Hvad kan du søge tilskud til?
Du kan søge om tilskud til aktiviteter, der øger livskvaliteten for borgere inden for
målgruppen.
Det kan eksempelvis være:
 Sociale aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed
 Sociale aktiviteter, der understøtter relationer og netværk
 Aktiviteter, der fremmer sundhed, motion og gode livsstilsvaner
 Aktiviteter, der fremmer integration
 Rådgivning og støtte
 Besøgstjenester og ledsagerordninger.
Du kan eksempelvis søge om støtte til:
 Entréudgifter
 Forplejning
 Annoncer
 Leje af bus til udflugter
 Foredragsholdere
 Kurser og uddannelse
 Kontorartikler
 Materialer til aktiviteter
 Ferielejre
 Kørselsgodtgørelse
 Lejlighedsvis lokaleleje
 Telefon og abonnement
 Kontingenter og gebyrer direkte relateret til foreningens arbejde
 Aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige.
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Hvad kan du (som udgangspunkt) ikke søge tilskud til?
 Løn
 Husleje
 Forretninger (herunder genbrugsbutikker)
 Landsorganisationer (med mindre det helt tydeligt fremgår, at midlerne
bruges i Billund Kommune)
 Allerede foretagne anskaffelser
 Anskaffelse af inventar, der ikke er direkte nødvendig for de beskrevne
aktiviteter (f.eks. møbler, arbejdsborde, reoler mv.).
 Blomster og gaver til frivillige, medlemmer og brugere

Hvad bliver vægtet i fordelingen?
 At midlerne kommer flest muligt til gavn
 Nytænkning i aktiviteter
 Aktiviteter/projekter, der ikke kan udføres uden støtte
 Aktiviteter, der tilgodeser særligt sårbare målgrupper
 Aktiviteter, der har fokus på at inkludere nye medlemmer og frivillige
 Aktiviteter, der kommer en gruppe borgere til gode, som ikke tilgodeses af
andre tilbud
 Aktiviteter, der inddrager borgeren direkte
 Aktiviteter, der foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger
 Aktiviteter, der foregår i et samarbejde mellem frivillige foreninger og Billund Kommune
 At der sker en nogenlunde ligelig geografisk vægtning og fordeling af
midler til foreninger inden for hele Billund Kommune.
Revision af kriterier
Kriterierne for tildeling af § 18-midler revideres hvert 2. år af Voksenudvalget efter
indstilling fra frivilligrådet.
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Sadan ansøger du
Ansøgningsfrist
Det er muligt at søge om støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) én gang
om året med ansøgningsfrist i 4. kvartal.
Dato for ansøgningsfristen annonceres i lokale ugeaviser og på Billund Kommunes hjemmeside.
Ansøgningsskema
Til ansøgning om § 18-midler anvendes ansøgningsskemaet på Billund Kommunes hjemmeside.
Find ansøgningsskemaet på www.billund.dk/18-midler
Ansøgningen skal indeholde:
 Kontaktoplysninger på forening og kontaktperson for ansøgningen
 Foreningens CVR-nummer*
 En beskrivelse af aktiviteten/indsatsen, der søges om støtte til
 En beskrivelse af målgruppen for aktiviteten
 Forventet antal borgere i Billund Kommune, som vil få gavn af aktiviteten/indsatsen
 Budget: Forventede udgifter til aktiviteten
 Størrelse på det tilskud, der søges om
 Vedtægter*
 Tro- og love-erklæring på, at der indhentes børneattester på frivillige, der
er i direkte og kontinuerlig kontakt med børn og unge under 15 år.
*Frivillige, som ikke er organiseret i en formel forening, har også mulighed for at
søge om § 18-midler. Dette kræver blot, at frivilliggruppens aktiviteter og formål
dokumenteres på anden måde. Kontakt Billund Kommunes frivillighedskonsulent
for yderligere information.

Behandling af ansøgninger
Ansøgningerne behandles af Voksenudvalget efter indstilling fra frivilligrådet.
Midlerne udbetales i 1. kvartal i det efterfølgende år. Midlerne overføres via CVRnummer til foreningens NemKonto.
Efter behandlingen af ansøgningerne modtager alle ansøgere et skriftligt svar i
foreningens e-boks.
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Afrapportering
Hvis din forening har modtaget §18-midler, skal I udfylde og indsende en afrapportering af, hvad støtten er blevet brug til. Det udfyldte skema skal indsendes senest den 1. april i året efter, at midlerne er modtaget.
Afrapporteringsskema
Til afrapportering om anvendelse af § 18-midler anvendes afrapporteringsskemaet på Billund Kommunes hjemmeside.
Find skemaet til afrapportering på www.billund.dk/18-midler.
Afrapporteringen skal indeholde:
 En kort beskrivelse af hvad §18-midlerne er blevet brugt til.
 Ved tilskud over 5000 kr. skal I også redegøre for de enkelte udgifter eller vedlægge et regnskab for, hvad §18-midlerne er blevet brugt på.
Afrapporteringen skal ikke indeholde:
 Kvitteringer
 Regnskab for alle foreningens indtægter og udgifter
Vær opmærksom på, at forvaltningen efterfølgende kan bede om yderligere dokumentation herunder f.eks. kvitteringer og regnskab, hvis
det skønnes nødvendigt.

Ubrugte midler
Modtagne beløb skal anvendes til det ansøgte formål og indenfor den periode, de
er bevilget i. Kan dette ikke lade sig gøre, skal midlerne som udgangspunkt tilbagebetales. Mindre ubetydelige beløb skal ikke tilbagebetales. Forvaltningen foretager en konkret vurdering af den enkelte sag.
Ønsker I at overføre beløbet til det kommende år, skal I sende en skriftlig anmodning om overførsel til Billund Kommunes frivillighedskonsulent. Anmodningen skal
indeholde en beskrivelse af, hvorfor I ønsker at overføre beløbet, og hvad midlerne skal anvendes til.

Administration af puljen
Puljen administreres af Kultur- og fritidsforvaltningen.
For yderligere information kontakt Billund Kommunes frivillighedskonsulent.
Find kontaktoplysninger på www.billund.dk/frivillighed
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