
§ 18 og 79
Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om social service

§ 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.

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende 
sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte 
tilbuddene.



Vejledning til ansøgning - § 18 og 79 

Økonomi

• § 18 Mindst halvdelen af puljen på 445.000 kr. for 2020 tildeles i henhold til tematiseringen ”de 5 
veje til et godt liv” - overordnet med fokus på mental sundhed.

De 5 veje er: Styrk dit netværk, Lær noget nyt, Lev dit liv aktivt, Vær til stede i nuet, Giv af dig selv

• §79 Hele puljen på 123.000 kr. for 2020 tildeles i henhold til følgende tematiseringer:

- Social- og Sundhedsudvalget har for 2020 tematiseret puljen til initiativer, som understøtter over-
skriften ”Sammen med borgeren” med primært fokus på egenmestring, forebyggende og sundheds-
fremmende tiltag. Værdierne kan foldes ud til at omfatte tryghed, relationer, værdighed, ansvar, 
kvalitet og sammenhæng. 



Velkommen til kort præsentation

Kort præsentation af ansøgningsprocedure,

herunder ændringer i § 18 og § 79 vedr. ansøgning til projekter 
for det frivillige sociale arbejde.



Vejledning til ansøgning - § 18 
Hvem kan søge og kriterier for at søge

Hvem kan søge?

• Lokale foreninger.

• Interessegrupper, som udfører arbejde inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

• Organisationer, som udfører arbejde inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

• Mindre regional eller national dækkende foreninger for særligt udsatte med lokale medlemmer.

Følgende kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne:

Aktiviteter, der fremmer samarbejdet i det lokale frivillige sociale arbejde.

Aktiviteter, som har et konkret frivilligt sigte (ikke-lønnet, udføres over for andre end familie og slægt, til gavn for 

andre en én selv og ens familie, af formel karakter (i forening eller anden organisatorisk ramme).

Der kan ikke ydes tilskud, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud. Her gælder den almindelige regel, at når et 

område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes.



Vejledning til ansøgning - § 18 
Hvad gives der bl.a. støtte til?

Vi giver primært støtte til aktivitetsfremmende udgifter, fx:

• Etablering af forening

• Rådgivninger

• Besøgsvennetjenester

• Støtte og kontaktpersoner på frivillig basis

• Aflastningstjenester for pårørende

• Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper og interessegrupper

• Sociale cafeer, væresteder og andre samværsaktiviteter

• Sociale aktiviteter som fx udsatte unge og etniske minoriteter og boligområder.



Vejledning til ansøgning - § 18 og § 79 
Hvor ansøger jeg og hvornår er der ansøgningsfrist?

• Du skal søge om tilskud senest den 1. november 2020. Foreninger og andre, som tidligere har ansøgt, vil 
automatisk få besked, når det er muligt at søge via Emply (har I fået en ny ansvarlig, er det vigtig at denne 
videregiver mail og adgangskode). 

• Du skal ansøge på https://frivillig.rudersdal.dk/soegtilskud

https://frivillig.rudersdal.dk/soegtilskud


Vejledning til ansøgning - § 18 og § 79 
Find puljen



Vejledning til ansøgning - § 18 og § 79 
Digital ansøgning



Vejledning til ansøgning - § 18 og § 79 
Digital ansøgning, fortrolighedspolitik

Du søger elektronisk via vores digitale ansøgningsmodul her:
Tilskud til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven 2020

https://rudersdal.project.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=168078d6-67fe-4043-b725-c7777a19f767


Vejledning til ansøgning - § 18 og § 79 
Udfyld skema - foreningsoplysninger



Vejledning til ansøgning - § 18 
Udfyld skema - oplysninger om projektet 



Vejledning til ansøgning - § 18 
Udfyld skema – oplysninger om projektet 



Vejledning til ansøgning - § 18 
Udfyld skema - oplysninger om projektet 



Vejledning til ansøgning - § 18 
Vejledning og regnskabsaflæggelse

Med udgangspunkt i Socialministeriets vejledning er der fastlagt følgende retningslinjer:

- En mindre del af puljen tilbageholdes til eventuel fordeling midt på året alene til nye foreningers ansøgninger. 

- Ubenyttet eller overskydende tilskud skal returneres til puljen. Beløb under 500 kr. skal ikke tilbagebetales. 

- Overførsel af ubrugte midler mellem årene kan kun ske efter ansøgning.

- Folkeoplysningsudvalget træffer den endelige beslutning om fordeling af årets tilskud til § 18.

Frist for indsendelse af elektronisk regnskab er senest den 1. maj 2020/21

- Hvis ikke regnskabet indsendes rettidigt, skal foreningen tilbagebetale 10% af tilskuddet  første gang der 
indsendes for sent og 25% af tilskuddet, hvis der er tale om to på hinanden følgende år.

- Der foretages ikke fradrag, såfremt foreningen skriftligt via e-mail søger om udsættelse inden ansøgningsfristens      
udløb, heller ikke ved særlige omstændigheder f.eks. sygdom hos den ansvarlige.



Og nu til § 79



Vejledning til ansøgning - § 79 
Hvem kan søge og kriterier

Hvem kan søge?

• Lokale foreninger, klubber, frivillige, organisationer og grupper af borgere eller enkelte borgere, der iværksætter 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. 

Følgende kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne:

• Rudersdal Kommune kan efter § 79 i Lov om Social Service iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med 
aktiverende og forebyggende sigte. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og 
sikre vedligeholdelse af den ældres og handicappedes helbredstilstand og trivsel i øvrigt. 

• Tilbuddene skal være åbne for personer, der modtager pensioner og/eller efterløn. 



Vejledning til ansøgning § 79 
Hvad gives der støtte til - herunder prioritering

Der ydes primært tilskud til tilbud med aktiverende og forebyggende sigte og i mindre grad til drift.

Tilbud der er med til:

- at bevare, styrke og skabe meningsfulde (og nye) relationer med andre borgere for herigennem at forebygge 
ensomhed.

- at fremme trivsel og livskvalitet gennem sundhedsfremmende tiltag, som fx fysisk aktivitet eller udflugter.

Og derudover:

- Aktiviteter af oplysende og/eller musikalsk karakter, fx foredrag, inspirationsmøder eller musikcafé. 

- Ansøgninger under dette tema vil blive prioriteret i forbindelse med den endelige tildeling af tilskud

Følgende kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne: 

- Aktiviteter, hvor det forebyggende og aktiverende element er det primære formål. 

- Arbejdet/aktiviteten skal finde sted i Rudersdal Kommune. 

- Geografisk spredning i kommunen. 

- Aktiviteterne skal være åbne for alle inden for målgruppen. 



Vejledning til ansøgning - § 79 
Prioriteringer og retningslinjer

Kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne 

- Konkrete driftsudgifter, som forudsættes dækket for at foreningsaktiviteterne kan gennemføres, vil kunne 
imødekommes, dog skal de stå i forhold til egenbetalingen/deltagerbetaling, som skal oplyses på ansøgningen.

- Der kan ikke ydes tilskud, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud. Her gælder den almindelige regel, at når 
et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. 

Retningslinjer

- Social- og Sundhedsudvalget har bemyndiget Social og Sundhed til at varetage nærværende retningslinjer. 

- Der udarbejdes en årlig redegørelse til Social- og Sundhedsudvalgets behandling og vurdering af det 
foregående års forløb samt tematisering af kommende år. 

- Ubenyttede- eller overskydende tilskud skal returneres til puljen. 



Vejledning til ansøgning - § 79 
Spørgsmål

?



Vejledning til ansøgning - § 18 og § 79 
Kontakter

§ 18 § 79

Kulturområdet Social og Sundhed

Rie Granberg Andersen Lotte Hansen

ria@rudersdal.dk socialogsundhed@rudersdal.dk
Tlf.nr. 4611 5615 Tlf. nr. 4611 5014

mailto:RIA@rudersdal.dk
mailto:socialogsundhed@rudersdal.dk

