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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra konservative vedr. 
fordeling af § 18 midler 
 
Konservative har stillet en 10-dages forespørgsel vedr. fordeling af § 18 mid-

ler. Hermed Sundhed og Omsorgs besvarelse af forespørgslen. 

 

1. Hvilke kriterier ligger der til grund for uddelingen af § 18-tilskud og hvor-

når blev de nuværende kriterier for uddelingen besluttet? 

Svar: Hovedformålet med § 18 midler er at understøtte netværk og frivilligt 

forankrede initiativer, som styrker fællesskaber og forebygger eller mindsker 

ensomhed. Puljen har således til formål at understøtte og udbygge samar-

bejdet med de frivillige foreninger i Aarhus Kommune. 

 

I Sundhed og Omsorg uddeles §18-midler to gange årligt til foreninger, klub-

ber, organisationer, råd og andre, som laver frivillige aktiviteter inden for 

ældreområdet. Sundhed og Omsorgs Frivilligråd indstiller, hvordan midlerne 

skal fordeles og godkendes til sidst af rådmanden. Indsatsen skal være for-

ankret i Aarhus Kommune og være rettet mod ældre (+60 år) eller førtids-

pensionister. Kriterierne for uddeling af midler er fastlagt sammen med Frivil-

ligrådet og evalueres årligt. 

Retningslinjerne bygger på de overordnede retningslinjer, der er beskrevet i 

bekendtgørelsen til §18 i serviceloven, og de er senest tilpasset primo 2017. 
 

Generelle kriterier for tildeling af § 18 støtte  

• Det skal som udgangspunkt ikke koste noget at være frivillig. 

• Deltagere i arrangementer mv. betaler som udgangspunkt selv for 

forplejning, entré og transport. 

• Der skal som udgangspunkt være brugerbetaling for brug af de akti-

vitets-ting, der bevilges via § 18, så der kan spares op til vedligehol-

delse / nyanskaffelse af nyt udstyr. 

• Ved tildelingen af § 18-midler vil der blive taget stilling til, hvor 

mange det ansøgte tilgodeser. Således vil det være positivt, hvis det 

ansøgte vil være til gavn for et større antal brugere. 

• Vi støtter med andet end penge dvs. vejledning, rådgivning osv.  

• Ved afslag, foreslår vi alternative muligheder, hvor dette er muligt.  

• Det er positivt, hvis aktiviteter mv. også giver sårbare mennesker 

mulighed for at deltage aktivt. 

 

2. Hvor mange foreninger med hjemmeadresse i Gellerup, Toveshøj, Bi-

spehaven og Rosenhøj har fået §18- tilskud i denne periode (2014-

2018)? Og hvilke foreninger er det? 

Svar: I bilag 1 ses en oplistning af de foreninger, der i perioden 2014-2017 

har modtaget §18-støtte fra Sundhed og Omsorg. I alt er der tale om 24 be-

villinger givet til 9 forskellige foreninger. 

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Udvikling 

Rådhuset 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 87 29 22 

 

Direkte e-mail: 

jhoan@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Anna Holm Riis 



 

 

23. april 2018 

Side 2 af 2 

3. Hvor meget har hvert enkelt af disse foreninger fået uddelt i §18-tilskud? 

Svar: De enkelte bevilgede beløb fremgår af bilag 1. Gennemsnitligt er belø-

bene i størrelsesordenen omkring 8.000 – 10.000 kr. 

 

4. Har man på et tidspunkt i behandlingsprocessen undersøgt, om de an-

søgte foreninger har afholdt generalforsamling, valgt en bestyrelse, for-

mand, kasser osv.? 

Svar: Foreningerne skal medsende vedtægter og årsregnskab i forbindelse 

med ansøgningen af §18-midler. Yderligere information indhentes, der hvor 

forvaltningen har fundet det nødvendigt at undersøge foreningen nærmere, 

f.eks. om foreningen har afholdt generalforsamling, valgt en bestyrelse osv. 

Frivilligrådet forholder sig i behandlingen til ansøgningerne enkeltvist. Så-

fremt der er tvivl om foreningens formål eller virke har Frivilligrådet mulighed 

for at foretage særlig opfølgning i form af besøg. 

 

5. På baggrund af hvilket formål eller begrundelse har de enkelte forenin-

ger fået bevilget § 18-tilskud? 

Svar: Foreningerne har modtaget støtte, fordi de lever op til kravene om til-

deling af §18-midler fra Sundhed og Omsorg. Det vil sige foreninger som la-

ver frivilligt socialt arbejde, og hvis målgruppe er borgere over 60 år og/eller 

førtidspensionister. Foreningernes formål lever alle op til retningslinjerne for 

tildelingen af §18-midler. 

 

6. Har der efterfølgende været en form for kvalitetskontrol eller review i for-

hold 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, hvor-

for? 

Svar: Alle foreninger, der modtager støtte fra Sundhed og Omsorg skal af-

lægge regnskab og evaluering for den modtagne støtte senest et år efter be-

villingen er udbetalt. Regnskaber og evalueringer gennemgås af forvaltnin-

gen, så det sikres at foreningerne lever op til de opstillede kriterier. 

 

7. Hvilke og hvor mange foreninger har gentagne gange fået bevilget § 18-

tilskud i perioden 2015 til 2017? 

Svar: Som det fremgår af Bilag 1 (2014-2017), er der bevilget støtte til Ana-

tolsk kulturforening, SAFAHUS, Systuen Gellerup og Brabrand Brugerråd 

flere gange i perioden. 

 

Kærlig hilsen 
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