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Forespørgelse til besvarelse efter 10-dagsreglen fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til 
Rådmanden Sociale forhold og beskæftigelse.  
 

Vedrørende fordelingen af §18 midler 
 

Sagsfremstilling: 
Det konservative Folkeparti, ønsker et opgør med ghettoer og parallelsamfund. Som optakt til 
forhandlingerne om nye helhedsplaner ønsker vi en større indsigt i, hvilke foreninger, der findes i disse 
boligområder, hvad deres formål er og hvilke kriterier Aarhus kommune bruger, for at uddele §18 tilskud til 
disse foreninger. Det er §18 i Lov om Social Service. Paragraf 18 midler er en pulje som det offentlige stiller 
til rådighed for frivilligt socialt arbejde.  
 
Årsagen til, at vi netop sætter fokus på disse foreninger er fordi, at man i visse tilfælde har svært ved at 
gennemskue, hvad deres formål er og hvilke succeskriterier, de arbejder ud fra.  
 
Det er også meget svært at gennemskue, hvorvidt de lever op til de formål, Aarhus kommune stiller og om 
pengene er blevet brugt på det, man har lagt op til.  
 
Vi ønsker svar på følgende spørgsmål med udgangspunkt i de ansøgninger og midler, der er brugt på §18-
tilskud i perioden 2014 til 2017: 
 
Det Konservative Folkeparti ønsker svar på følgende spørgsmål: 
 

1. Hvilke kriterier ligger der til grund for uddelingen af § 18-tilskud og hvornår blev de nuværende 
kriterier for uddelingen besluttet? 

2. Hvor mange foreninger med hjemmeadresse i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven og Rosenhøj har fået 
§18- tilskud i denne periode? Og hvilke foreninger er det? 

3. Hvor meget har hvert enkelt af disse foreninger fået uddelt i §18-tilskud? 
4. Har man på et tidspunkt i behandlingsprocessen undersøgt, om de ansøgte foreninger har afholdt 

generalforsamling, valgt en bestyrelse, formand, kasser osv.? 
5. På baggrund af hvilket formål eller/begrundelse har de enkelte foreninger fået bevilget § 18-

tilskud? 
6. Er der efterfølgende været en form for kvalitetskontrol eller review i forhold til, hvad midlerne er 

blevet brugt på eller om foreningerne har levet op til de formål og krav, der stilles fra kommunens 
side? Hvis ikke, hvorfor? 

7. Hvilke og hvor mange foreninger har gentagende gange fået bevilget § 18-tilskud i i perioden  2015 
til 2017? 

  
 
Med Venlig Hilsen 
 
Det Konservative Folkeparti i Aarhus Byråd 

/ Marc Perera Christensen 


