
 Vejledning om støtte til frivilligt socialt 
arbejde efter Servicelovens § 18 

 
  

 

Læs mere på www.roskilde.dk/frivillig 
Der kan hentes hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet i Frivilligcenteret - Sct. Maria Park –  
Frederiksborgvej 2 – 4000 Roskilde www.frivilligcenter-roskilde.dk  
 
Alle felter skal udfyldes, ellers indgår ansøgningen ikke i fordeling af frivilligmidler 

 
 
I denne vejledning er der hjælp til de oplysninger, der skal fremgå i 
ansøgningsskemaet  
 
Ansøgningsskemaet findes på kommunens hjemmeside www.roskilde.dk/frivillig, 
hvor der også ligger yderligere oplysninger om det frivillige sociale arbejde i Roskilde 
samt byrådets frivilligpolitik. 
 
Af den sidste side i denne vejledning fremgår de kriterier, der ligger til grund for be-
handling af ansøgningerne. 

 
 
Generelle oplysninger om foreningen 
Foreningen skal udfylde de generelle oplysninger, som bl.a. skal bruges for at kom-
munen kan komme i kontakt med foreningen. Det skal derfor fremgå hvem der er 
kontaktperson for ansøgningen, ligesom det skal fremgå hvem der er formand og 
kasserer for foreningen. 
Da kontaktpersonen for ansøgningen ikke altid er formanden for foreningen, skal det 
fremgå, hvem der er kontaktperson. 
 
For at der kan udbetales et beløb til foreningen skal der oplyses CVR-nr. CVR-nr skal 
være knyttet til en nemkonto.  
 
Hvilken målgruppe henvender foreningen sig til? 
Her skal sættes kryds ud for den målgruppe, foreningen laver aktiviteter for. Der kan 
sættes flere krydser.  
 
Er foreningen landsdækkende eller en lokal afdeling af en landsdækkende? 
Foreningen skal markere i de 3 felter om det er en landsorganisation, en lokal afde-
ling af en landsdækkende organisation eller en selvstændig forening – dvs. at for-
eningen ikke er tilknyttet en landsdækkende forening/organisation. 
 

Oplysninger om brugere og frivillige 
For at kunne vurdere, hvor mange brugere, der får gavn af den aktivitet, der søges 
tilskud til skal det oplyses, hvor mange brugere der af foreningens tilbud og aktivite-
ter. Med brugere forstås de deltagere, der er modtagere af den frivillige ydelse, og 
som ikke selv er frivillig. Det ønskes oplyst, hvor mange af brugerne, der ikke bor i 
Roskilde Kommune.  
 

http://www.roskilde.dk/frivillig
http://www.frivilligcenter-roskilde.dk/
http://www.roskilde.dk/frivillig
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Det skal også oplyses, hvor mange frivillige, der aktivt deltager i det frivillige arbejde. 
Ved frivillig forstås, at man kan være aktiv i bestyrelsesarbejde eller være aktiv ved at 
arrangere og sørge for at aktiviteterne sker. 
 
Det skal også oplyses hvor mange medlemmer, der er af foreningen. Ved medlem-
mer forstås at man betaler kontingent for at være medlem af foreningen. Medlemmer 
og brugere er ikke altid det samme. Man kan være medlem af en forening uden at 
deltage i foreningens aktiviteter som enten frivillig eller bruger – og dermed være 
passivt medlem. 

 
Oplysninger om de aktiviteter, der søges tilskud til 
Det er afgørende for behandling af ansøgningen, at det er tydeligt, hvad det er for 
aktiviteter, der søges tilskud til. Det skal også oplyses, hvad der er formålet med akti-
viteterne og hvor mange brugere, der forventes at deltage i aktiviteterne.  
 
I fordeling af frivilligmidlerne vil der også indgå en vurdering af hvordan de aktiviteter 
der søges støtte til spiller sammen med målene i kommunens frivilligpolitik. Derfor 
skal foreningen også forholde sig til, hvordan foreningens aktiviteter understøtter 
frivilligpolitikken. 
 
Det skal også oplyses om aktiviteterne sker i Roskilde Kommune og/eller i andre 
kommuner. 
 

Foreningens / aktivitetens økonomi 
Først skrives det samlede beløb der søges fra § 18. Herefter skal det i skemaet 
nærmere beskrives, hvad det ansøgte beløb nøjagtigt skal anvendes til. 
 
Det skal være tydeligt hvad indholdet er i den enkelte udgiftspost. Der skal stå hvad 
udgifterne er til den enkelte aktivitet og hvad evt. indtægt/egenbetaling er til den en-
kelte aktivitet. Det skal også fremgå hvor mange der forventes at deltage i den enkel-
te aktivitet. 
 
Eksempel 
 

Budget 

Aktivitet Forventede udgifter Forventede indtæg-
ter/egenbetaling 

Dagligt tryghedsopkald til 30 
ældre borgere – udgift til 
telefonopkald 

5.000 kr. 0 

Aktiviteter for 20 ensomme 
unge – fælles madlavning 
hver. 14 dag.  

10.000 kr. 2.000 kr. 

Sommerudflugt med bus for 
100 brugere – udgifter til leje 
af bus, entre og frokost 

20.000 kr. 15.000 kr. 
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Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til lokaleleje og transport og busleje. Der 
ydes heller ikke tilskud til lønudgifter og udgifter forbundet med bestyrelsesarbejdet. 
 
Såfremt foreningen mener, at der er særlige omstændigheder, der gør, at der allige-
vel søges om lokaleleje eller transport, skal det tydeligt fremgå, hvad der er de særli-
ge forhold. 
 
Det skal oplyses, hvis foreningen søger om tilskud andre steder eller får indtægter 
andre steder fra i ft. foreningens arbejde og de aktiviteter der søges § 18 støtte til. 
 
Foreningen skal også oplyse det beløb, der udgør foreningens formue på ansøg-
ningstidspunktet. Det gælder både oplysning om beløb på kontantbeholdning og in-
destående i banker. 
 
 
 
Regnskab 
Foreninger, der modtager tilskud efter §18 skal senest 31. marts i året efter 
bevillingen, sende oplysninger om afholdte aktiviteter og regnskab. Det skal tydeligt 
fremgå af regnskabet, hvad de bevilgede penge er brugt til.  
Ved bevillinger på over 100.000 kr. stiller kommunen krav om at redegørelsen for 
hvordan pengene er brugt, påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
 
Oplysningsmateriale, der skal vedlægges som bilag til ansøgningen 
 
Følgende skal være vedlagt som bilag til ansøgningen: 
 

 foreningens vedtægter 

 foreningens samlede budget for ansøgningsåret 
 

 
Underskrift 
Ansøgningen skal underskrives af bestyrelsesformanden. Er denne ikke kontaktper-
son for ansøgningen skal den også underskrives af kontaktpersonen. 
 
Med underskriften gives også tilladelse til at generelle oplysninger om foreningen 
indgår i den sociale vejviser, som findes på kommunens hjemmeside.  
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Tildelingsprincipper for § 18 
 
Støtte efter denne paragraf kan gives til frivillige, som af egen drift og på eget initiativ udfører 
socialt, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for borgerne i Roskilde 
Kommune. Formålet med den økonomiske støtte er at medvirke til at udvikle og fastholde det 
frivillige sociale arbejde og at bidrage til at opnå mål og målsætninger i frivilligpolitikken. 
 
Tilskud ydes kun til organisationer, foreninger og projekter, der har hjemsted i Roskilde 
Kommune og en kontaktperson, der bor i Roskilde Kommune. 
Det er et krav, at den frivillige indsats skal gavne borgere, der bor i Roskilde Kommune og 
være åben for alle kommunens borgere, der er i målgruppen 
 

Hvem er målgruppe for § 18? 
Mågruppen kan fx være: 

 Børn og unge med særligt behov for støtte 

 Kronisk syge 

 Fysisk handicappede 

 Psykisk syge 

 Borgere med anden etnisk baggrund, som har vanskeligt ved at blive integreret 

 Familier og ældre med personlige eller sociale problemer 

 Andre udsatte og marginaliserede grupper, fx misbrugere 
 
 
Det prioriteres at aktiviteterne er nytænkende og netværksskabende. 
 

Hvad kan man som udgangspunkt ikke få støtte til? 
Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til: 

 Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Roskilde Kommune (fx under Fritids- 

og Kulturudvalget) 

 Den frivillige indsats der alene består af bestyrelsesarbejde 

 Lovbestemte råd og nævn, ex. Ældrerådet og Handicaprådet 

 Huslejeudgifter, halleje i forbindelse med fester ol., løn, forplejning og 

kørselsgodtgørelse til frivillige 

 Udgifter til transport og busleje. 
 
 
I øvrigt indgår følgende i vurderingen af ansøgningerne 

 om der tildeles tilskud til lignende aktiviteter for samme målgruppe 

 udgiftsniveauet i forhold til antal brugere 

 om aktiviteterne understøtter målene i byrådets frivilligpolitik 


