
ADMINISTRATIONSGRUNDLAG
for tildeling af §18-midler til frivilligt socialt arbejde



§18-puljen
I Servicelovens § 18 pålægges kommunen at yde økonomisk støtte til frivilligt 
socialt arbejde. Hjørring Kommune ønsker at leve op til denne forpligtelse 
gennem bl.a. årligt at afsætte et beløb til støtte gennem § 18-puljen. 

For at komme i betragtning til tilskud fra puljen er der en række kriterier og 
retningslinjer, som skal opfyldes. I det følgende bliver administrationsgrund-
laget 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 de målgrupper, som det offent-
lige sociale- og sundhedsmæssige område beskæftiger sig med. 

Disse målgrupper kan bl.a. være borgere, der møder særlige udfordringer som 
eksempelvis udsatte børn og unge, ældre med begrænset eller intet netværk 
eller personer med et handicap. 

For at aktiviteten kan betegnes som frivillig er det væsentligt, at den udføres 
uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Derudover skal den være ulønnet og 
være til glæde og gavn for andre end én selv og ens familie. 

Hvem kan søge §18-tilskud?
Tilskud fra § 18-puljen kan søges af foreninger, organisationer og klubber mv., 
som udfører en frivillig social aktivitet til gavn for borgere i Hjørring Kommu-
ne, som møder særlige udfordringer.  

Alle tilskud fra § 18-puljen skal være målrettet borgere fra Hjørring 
Kommune.



Hvad kan der søges § 18-tilskud til?
Drift

Tilskud til drift kan bevilliges til eksisterende foreningers udgifter til at drive 
deres aktiviteter. Drift vedrører eksempelvis husleje, kørsel, tilbagevendende 
aktiviteter, og andre administrative udgifter i forbindelse med de frivilliges 
arbejde. Der kan ikke søges om tilskud  til lønninger. 

Der kan kun søges om tilskud til drift en gang årligt. Ansøgningsfristen er 
15. oktober for det kommende år. 

Projekter

Tilskud til projekter gives  typisk  til engangsarrangementer/ enkeltstående 
aktiviteter eller opstart af nye foreninger. 

Projekter kan eksempelvis vedrøre tilskud til foredrag, temaarrangementer 
og diverse øvrige enkeltstående aktiviteter.

Der kan søges om tilskud til projekter to gange årligt. Ansøgningsfristerne 
er 15. oktober for det kommende år og 15. april for indeværende år. 

Julehjælp

Tilskud til julehjælp bevilliges en gang årligt. Ansøgningsfristen er 15. 
september for indeværende år. 

Julehjælp vedrører tilskud til afholdelse af juleaften og støtte til indkøb af jule-
pakker med dagligvarer til julen målrettet bl.a. ensomme eller udsatte familier 
med børn fra Hjørring Kommune.

Ansøgere skal supplere tilskuddet med anden finansiering på minimum 25% 
af det ansøgte beløb.



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

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet er det vigtigt at forholde sig til, hvilken 
form for tilskud, der søges tilskud til. 

Hvilke tildelingskriterier skal opfyldes?
Tildeling af tilskud fra § 18-puljen beror på en konkret og individuel vurdering. 
Der foretages en vurdering af, i hvilken grad foreningens aktiviteter lever op 
til § 18-puljens tildelingskriterier, dvs. de formål og målgrupper, som puljen er 
målrettet. 

Samtidig vurderes det, om foreningens aktiviteter er med til at understøtte de 
målsætninger, som er beskrevet i Hjørring Kommunes frivillighedspolitik.

Det vil desuden indgå i vurderingen, om det økonomiske tilskud fra Hjørring 
Kommune er en nødvendig forudsætning for driften af foreningen eller reali-
seringen af aktiviteten. 

Ved uddelingen af § 18-midler tilgodeser Sundheds-, Ældre- og Handicapud-
valget frivillige sociale indsatser, der er målrettet borgere i Hjørring Kommune, 
som møder særlige udfordringer. 

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget kan forud for en ansøgningsrunde 
vælge at prioritere særlige målgrupper og formål. 

Foreninger, der ikke har frivilligt socialt arbejde som hovedformål, kan søge 
§ 18-midler, såfremt der leves op til § 18-puljens tildelingskriterier. Dette kan 
eksempelvis være idrætsforeninger eller boligforeninger. 



Formål
Foreningens aktiviteter skal medvirke 
til at skabe en styrket indsats målrettet 
borgere i Hjørring Kommune, som 
møder særlige udfordringer set ud fra et 
socialt- og sundhedsmæssigt perspektiv.  

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

• Integration af socialt sårbare børn, unge og voksne 
• 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 

Målgrupper
Foreningens aktiviteter skal være til gavn for borgere fra 
Hjørring Kommune med særlige udfordringer, og være 
rettet mod de målgrupper, som det offentlige sociale- 
og sundhedsmæssige område beskæftiger sig med.  
Disse grupper kan eksempelvis være:

• Udsatte børn og unge
• Ældre med begrænset eller intet netværk
• Kvinder og mænd i krise
• Borgere med handicap
• Misbrugere eller tidligere misbrugere
• Hjemløse
• Sindslidende
• Diverse sygdomsgrupper
• Integrationsborgere
• Ensomme
• Pårørende til ovenstående grupper



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

• I ansøgningen skal der altid vedlægges budget for det ansøgte tilskud uan-
set beløbsstørrelse

• Foreningen skal have CVR-nummer og være tilmeldt digital post
• Der skal udfyldes tilbagemeldingsskema. Dette medsendes i tilfælde af, at 

foreningen bevilliges tilskud
• Det sociale formål med aktiviteten  og målgruppen skal være tilstrækkeligt 

og udtømmende beskrevet i ansøgningen

Foreningen modtager skriftligt tilbagemelding på ansøgning via digital post. 
I denne tilbagemelding meddeles det, om der opnås bevilling eller afslag på 
ansøgningen.



Ansøgningsfrister

Ansøgninger på over 10.000 kr. uanset om det vedrører drift, projekter eller 
julehjælp behandles af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget. Øvrige 
ansøgninger behandles af forvaltningen efter endt ansøgningsfrist.

Hvem kan vejlede?
Frivilligcenter Hjørring tilbyder hjælp og vejledning til at udfylde ansøgninger 
til § 18-puljen. Frivilligcentret har følgende kontaktoplysninger:

Frivilligcenter Hjørring
Østergade 9, 9800 Hjørring
E-mail: post@frivilligcenterhjoerring.dk 
Tlf.: 20 34 40 70 

Ved øvrige spørgsmål kan der rettes henvendelse til Hjørring Kommune:

 
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
E-mail: frivilligt.socialt.arbejde@hjoerring.dk 
Tlf.: 72 33 50 03 

15. oktober Tilskud til drift og projekter uanset 
beløbsstørrelse for det kommende år 1. tildelingsrunde

15. april Tilskud til projekter uanset beløbs-
størrelse for indeværende år 2. tildelingsrunde

15. september Donationer til julehjælp 3. tildelingsrunde
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