
Retningslinjer for 
fordeling af økonomisk støtte til frivilligt, socialt 

arbejde (§18-midler) i Skive Kommune.

Formål:

Formålet med den kommunale, økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde er 
at fremme helheden i den sociale indsats for kommunens borgere gennem et 
samarbejde mellem kommunen og de lokale, frivillige sociale aktører.

Ved lokale, frivillige sociale aktører forstås i denne sammenhæng 
organisationer, foreninger, projekter m.v., som dækker eller er 
hjemmehørende i Skive kommune, og hvis aktiviteter

 er baseret på at der ydes en frivillig, ulønnet indsats til gavn for andre.
 retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig 

med – børn, ældre, handicappede, marginaliserede eller andre vanskeligt 
stillede grupper.

 kommer borgerne i Skive Kommune til gode.

Dialog om fordeling af §18-midlerne

Dialogen mellem kommunen og de frivillige organisationer om tildeling af 
økonomisk støtte føres via Frivillighedsrådet for så vidt angår den årlige 
fordeling af §18-midler

Samarbejde mellem Skive Kommune og Frivillighedsrådet

Frivillighedsrådet repræsenterer en stor del af de frivillige, sociale 
organisationer i Skive Kommune. Kommunen hører Frivillighedsrådet i sager, 
der vedrører generelle spørgsmål i samarbejdet mellem Skive Kommune og de 
frivillige sociale organisationer.

Frivillighedsrådets bestyrelse indstiller den årlige fordeling af §18-midler til 
Udvalget for Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget.

Skive Kommune fastsætter et rammebeløb for den årlige fordeling af §18-
midler i budgettet. Udvalget for Frivilligt socialt Arbejde præsenterer sin 
indstilling vedrørende årets fordeling af §18-midler på et møde med Sundheds-
, Social- og Forebyggelsesudvalget i juni måned.



Driftsudgifterne for Frivillighedsrådet afholdes af Skive Kommune inden for en 
af kommunen fastsat ramme. Driftsudgifterne afholdes af den samlede ramme, 
som kommunen har afsat til tilskud til frivilligt socialt arbejde

Kriterier for tildeling af økonomisk støtte

Den årlige indstilling om fordeling af §18-midler baseres på nedenstående 
kriterier:

Skive Kommune yder økonomisk støtte til aktiviteter/projekter, der kommer 
kommunens borgere til gode.

Kommunen prioriterer at yde tilskud til:

 Målrettede, forebyggende foranstaltninger for børn og ældre.
 Aktiviteter/projekter, der retter sig mod handicappede, sindslidende, 

socialt marginaliserede og udstødte.

Skive Kommune yder primært økonomisk støtte til den del af det frivillige 
sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende.

Skive Kommune yder primært økonomisk støtte til aktiviteter/projekter, der er 
etableret af frivillige sociale organisationer, der har en ledelse.

Der kan efter en konkret vurdering ydes tilskud til etablering af nye, lokale 
frivillige sociale organisationer/foreninger/initiativer.

Ved tildeling af støtte prioriteres midler til aktiviteter, som ikke allerede findes i 
Skive Kommune eller dækkes af andre tilbud og initiativer i Skive. 

Desuden prioriteres initiativer og projekter, som vurderes ikke at kunne opnå 
støtte til det ansøgte formål fra andre puljer i Skive Kommune. Der ydes som 
hovedregel ikke støtte til organisationer eller institutioner, som er kommunalt 
finansieret eller allerede modtager anden kommunal støtte. 

Som hovedregel ydes støtte til selve aktiviteten målrettet borgerne i Skive 
Kommune og ikke udstyr og inventar. Dog ses der velvilligt på inventar til 
nystartede foreninger. 

Der kan ansøges om støtte til annoncering og oplysningsmateriale, men under 
hensyn til en samlet vurdering af betydningen af annonceringen og 
oplysningsmaterialet ift. de samlede aktiviteter, som der ansøges til. 



Skive Kommune offentliggør efter budgetvedtagelsen i oktober måned, hvilke 
midler der er til rådighed for økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde i 
det kommende år. Samtidig offentliggøres ansøgnings-kriterier, frister mv. for 
tildeling af økonomisk støtte. En ansøgning til puljen vedlægges et specificeret 
budget for den ansøgte aktivitet. 

Organisationer, der modtager §18-støtte fra Skive Kommune, aflægger et 
regnskab, som er specificeret i forhold til anvendelsen af de ansøgte midler.
Midler, der ikke er anvendt til det ansøgte formål – uden for udgående aftale – 
skal tilbagebetale midlerne til Skive Kommune. 

Der fastsættes nærmere retningslinjer for, hvorledes regnskabsaflæggelsen 
skal ske.
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