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Tildelingskriterier til frivilligt socialt arbejde 
 

Frivilligt socialt arbejde 
Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale, sundheds- og humanitære 
område. Målgruppen er både børn, unge, voksne og ældre. 

Frivilligt socialt arbejde defineres som lokalt forankrede handlinger, der sigter på at give enkeltindivider 
eller grupper øget nærvær, tryghed eller omsorg. Aktiviteterne sigter typisk på at hjælpe, støtte, rådgive, 
danne netværk og generelt forbedre livsvilkåret for sårbare og syge mennesker og deres pårørende. 

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have 
et fokus på borgere, der har nogle særlige udfordringer. Det kan f.eks. være i forhold til deres økonomi-
ske vilkår, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende. 

 

4 typer støtte 
Den samlede pulje, som i Rebild Kommune er afsat til støtte af frivilligt arbejde, tildeles som 4 forskellige 
typer støtte. De to typer, forenings- og aktivitetstilskud, tildeles til alle foreninger, der lever op til krave-
ne for at modtage tilskud. Disse tilskud tildeles administrativt ud fra objektive kriterier. De to øvrige ty-
per, udviklingstilskud (75.000) og samskabelsesprojekter (75.000), tildeles udvalgte foreninger og orga-
nisationer til specifikke projekter. Disse midler tildeles ud fra en konkret vurdering. Tilskud til udviklings-
projekter tildeles af Frivilligrådet. Alle foreninger, der lever op til kravene, kan søge om tilskud til udvik-
lingsprojekter. Samskabelsesprojekter iværksættes på kommunens initiativ med udvalgte frivillige. 

 

Foreningstilskud 
Foreningstilskuddet søges inden den 1. november. Støtte til frivilligt socialt arbejde vil især blive priorite-
ret til ansøgninger, der opfylder følgende kriterier: 

 Foreningstilskuddet gradueres efter foreningens eller gruppens størrelse (medlemstal eller delta-
gerantal) Foreninger og grupper med et medlemstal på 20 og derover får dobbelt så stort et til-
skud som foreninger eller grupper med et medlemstal på under 20. Beløbet fastsættes til hen-
holdsvis 4.000 kr. og 2.000 kr. 

 Bruger-/centerråd ved hvert ældrecenter bevilges årligt et samlet beløb på kr. 10.000 målrettet 
frivilligt socialt arbejde. 

 De frivillige sociale foreninger, organisationer og gruppers indsats skal komme borgere i Rebild 
Kommune til gavn. Foreninger og organisationer skal have lokal forankring.  

 

Tilskuddet tildeles administrativt og Frivilligrådet orienteres om fordelingen. 

 

Aktivitetstilskud 
Aktivitetstilskud søges én gang årligt med ansøgningsfrist 1. november. Tilskuddet tildeles administrativt 
og Frivilligrådet orienteres om fordelingen.  
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Foreninger eller grupper der er oprettet og/eller modtager støtte fra andre fagudvalg eller efter anden 
lovgivning kan ikke søge aktivitets og foreningstilskud efter Servicelovens § 18. Eksempler på dette er 
bruger- og pårørenderåd efter Servicelovens § 17, pensionistforeninger og klubber med støtte efter Ser-
vicelovens § 79, Ældrerådet efter Retssikkerhedslovens § 30 og forskellige foreninger under Fritids- og 
Kulturudvalget med støtte fra bl.a. folkeoplysningsloven.  

Dog er det muligt for disse foreninger eller grupper at søge udviklings- og samskabelsesmidler til konkre-
te aktiviteter eller samarbejder, der har et socialt frivilligt sigte.  

 

Beløbet til aktivitetstilskud er kommunens budgetterede midler til tilskud minus udviklingspuljen 
(75.000), samskabelsespuljen (75.000) og foreningstilskuddene. Beløbet fordeles således, at en fore-
nings 100 første aktive frivillige/betalende medlemmer udløser dobbelt så stort et beløb som de næste 
200 aktive frivillige/betalende medlemmer. Der gives ikke tilskud for mere end 300 aktive frivillige/beta-
lende medlemmer. Tilskuddet pr. aktiv frivillig/betalende medlem er således afhængigt af det samlede 
antal frivillige/betalende medlemmer, der søges tilskud. 

 

Foreninger med mere end 50.000 kr. i egenkapital kan ikke modtage aktivitetstilskud. 

 

Eksempel:  
Der er budgetteret 750.000 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Heraf fratrækkes 75.000 kr. til udvik-
lingspuljen og 75.000 kr. til samskabelsespuljen. Der imødekommes ansøgninger om foreningstilskud for 
i alt 300.000 kr. Det betyder, at der er 300.000 kr. tilbage til aktivitetstilskud.  

 

Der er indkommet ansøgninger fra en række foreninger, som lever op til kravene, og som ikke har over 
50.000 kr. i egenkapital. Foreningerne har i alt 2.000 aktive frivillige/betalende medlemmer, som er de 
første 100 i de pågældende foreninger. Dertil har foreningerne i alt 1.000 aktive frivillige/betalende med-
lemmer, som er op til de næste 200 i de pågældende foreninger. De 2.000 medlemmer skal der udbeta-
les dobbelt så meget for, som der skal for de 1.000. Det betyder, at der udbetales 120 kr. for hver af de 
2.000 og 60 kr. for hver af de 1.000 aktive frivillige/betalende medlemmer. 

 

Formlen for beregningen er følgende: 

300.000 = 2.000*2x + 1.000*1x 

2x = 120 

1x = 60 

 

2.000 aktive frivillige/betalende medlemmer * 120 kr.= 240.000 kr. 

1.000 aktive frivillige/betalende medlemmer * 60 kr. = 60.000 kr. 

Aktivitetstilskud i alt: 300.000 kr. 

 

Udviklingstilskud 
Der afsættes 75.000 kr. om året til udviklingsprojekter. Fordelingen besluttes af Frivilligrådet, som udde-
ler midlerne i én runde blandt de projekter, der er indsendt ansøgninger til. Bruger-/centerråd ved ældre-
centre kan ansøge på lige fod med andre frivillige foreninger. 
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Midler til udviklingsprojekter vil især blive prioriteret til projekter, der 

 udfordrer krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder og civilsamfund/foreninger 

 skaber nye samarbejdsrelationer 

 kvalitetsudvikler foreningen/organisationen 

 nytænker metoder og aktiviteter, der: 

o skaber social værdi for borgerne 

o fremmer aktivt medborgerskab 

o fremmer mangfoldighed 

 

Generelt for foreningstilskud, aktivitetstilskud og udviklingsprojekter 
 Der gives normalt ikke tilskud til transportudgifter 

 Der gives ikke tilskud til borgerforeninger og partiforeninger 

 Der udfyldes et enkelt elektronisk ansøgningsskema, hvor ansøgerne er garant for oplysningernes 
rigtighed.  

 Der SKAL være udfyldt medlemsantal eller antal aktive frivillige, ellers er ansøgningen ugyldig 

 Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner 

 Der kan gives afslag til foreninger, der har en større likvid formue 

 Den enkelte tilskudsmodtager skal på opfordring kunne sandsynliggøre, at den bevilgede støtte 
er gået til sit formål 

 Ved bevillinger på 25.000 kr. og derover fremsender foreningen i det efterfølgende års første 
kvartal en kort redegørelse for anvendelsen af midlerne til Center Sundhed, Kultur og Fritid 

 Der er intet krav om foreningsvedtægter, men krav om, at ubrugte midler tilbagebetales til Rebild 
Kommune i tilfælde af foreningens/gruppens opløsning samt i tilfælde af, at hele det bevilgede 
tilskud i øvrigt ikke bliver anvendt. 

 

Samskabelsesprojekter 
Der afsættes 75.000 kr. årligt til samskabelsesprojekter. Samskabelsesprojekter er projekter eller indsat-
ser, hvor der indgås samarbejde mellem kommunen og en eller flere udvalgte foreninger om at løse en 
specifik opgave, der kommer både borgere, kommune og frivillige til gode.  

 

Det er Center Sundhed, Kultur og Fritid, der vurderer ansøgningerne til samskabelsesprojekter. Sund-
hedsudvalget og Frivilligrådet orienteres om iværksættelse af samskabelsesmidler.  

 

I samskabelsesprojekter kan midlerne anvendes til at dække udgifter, som ikke kan dækkes af forenings-
tilskud, aktivitetstilskud og tilskud til udviklingsprojekter.  
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