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Notat 

 

 

Til Det konservative folkepartis byrådsgruppe/Marc 

Perera Christensen 

Til Orientering 

 

 

Svar på 10-dages forespørgsel fra Det konservative folkepartis 

byrådsgruppe om fordeling af § 18 midler 

 

Det konservative folkepartis Byrådsgruppe i Aarhus har fremsendt en 10-da-

ges forespørgsel vedrørende fordeling af § 18-midler (frivillighedsmidler) i 

perioden 2014-2017. 

  

Sociale Forhold og Beskæftigelse har ved gennemgang af henvendelsen 

vurderet, at også Sundhed og Omsorgs § 18-uddelinger kan være relevante 

for henvendelsen, og derfor indgår Sundhed og Omsorgs § 18-tilskud også i 

besvarelsen ved et særskilt notat med tilhørende bilag (bilag 1). 

 

Sociale Forhold og Beskæftigelses svar på spørgsmålene: 

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

og hvornår blev de nuværende kriterier for uddelingen beslut-
tet? 

 

Svar: Kriterierne for tildeling af § 18-tilskud i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse er vedtaget af Aarhus byråd d. 14. januar 1999 og frem-

går af vedlagte byrådsindstilling (Indstilling principper for §18). 

 

Det skal bemærkes, at den i indstillingen nævnte bemyndigelse til 

rådmanden om at kunne give bevillinger på op til 75.000 kr. siden er 

annulleret i forbindelse med saneringen af byrådets opgaver d. 7. 

september 2005. Aktuelt er der således ikke nogen øvre beløbs-

grænse for rådmandens bevillinger. 

 

Det skal også bemærkes, at den i indstillingen nævnte § 115 i Lov 

om social service er identisk med den nuværende § 18 i samme lov. 

Ændringen skyldes vedtagelsen af en ny Lov om social service d. 

16. juni 2005 forud for kommunalreformen. 

 

Tilskud fra MSB’s pulje ydes til aktiviteter, der retter sig mod perso-

ner under 65 år. 

  

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Aarhus Kommune 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Direkte e-mail: 

raadmand@msb.aarhus.dk 

www.aarhus.dk/msb 

 

Sag: 18/020829-2 
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Det er endvidere et krav til ansøgeren, at den indsats, der søges om 

tilskud til retter sig mod en eller flere af Sociale Forhold og Beskæfti-

gelses målgrupper. Dette vil hovedsageligt være inden for de faglige 

hovedområder voksne med sindslidelse, voksne med handicap, so-

cialt udsatte børn, unge og forældre samt personer udenfor eller på 

kanten af arbejdsmarkedet. 

  

Formålet med indsatsen skal være, at yde en form for støtte, om-

sorg, personlig kontakt, rådgivning eller lignende til en defineret mål-

gruppe. En sådan målgruppe vil typisk være personer, der modtager 

eller vil kunne modtage Socialforvaltningens tilbud, eller som befin-

der sig i en risikogruppe samt pårørende hertil. 

  

Der lægges vægt på den frivillige indsats, som er forankret i en frivil-

lig organisation (frivillighedskriteriet). ”Frivillig indsats” er en indsats, 

der: 

- Er frivillig, det vil sige den udføres uden fysisk, økonomisk eller 

retlig tvang. Personer, som arbejder i en frivillig organisation 

som led i en aktivering, er således ikke frivillige, da den aktive-

rede for at få hjælpen skal møde frem 

- Er ikke-lønnet, men der kan godt være tale om godtgørelse for 

omkostninger 

- Er til gavn for andre end en selv   

- Er af formel karakter, det vil sige at aktiviteten skal foregå inden 

for rammerne af en forening eller anden form for organisering, 

projekt m.v.  

  

”En frivillig organisation” er en organisation, som har følgende ken-

detegn: 

  

- Et frivilligt grundlag, det vil sige, at den ikke må være fastlagt i 

lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at ned-

lægge sig selv 

- Det primære formål er ikke at skabe overskud (non-profit), og et 

eventuelt overskud må ikke udloddes til “ejerne”, fx foreningens 

medlemmer 

- Frivillig indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag 

  

Formålet med frivillighedsmidlerne er at støtte frivilligt socialt ar-

bejde, som kan udvikle, supplere og understøtte den kommunale 

indsats. 

  

Frivillighedsmidlerne kan kun dække lønudgifter i det omfang, de 

lønnede aktiviteter direkte vedrører koordineringen af og rammerne 

for den frivillige indsats. 
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For at gavne brugerne mest muligt bliver ansøgninger fra flere orga-

nisationer, der går sammen på måder, der virker omkostningsdæm-

pende prioriteret højt. 

 

 
2. Hvor mange foreninger med hjemadresse i Gellerup, Toves-

høj, Bispehaven og Rosenhøj har fået § 18-tilskud i denne peri-
ode (2014-2017)? Og hvilke foreninger er det? 
 

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

 

Svar på 2 og 3:  Der er i alt 14 forskellige foreninger med hjem-

adresse i et af de fire nævnte områder, som har fået tilskud i perio-

den 2014 -2017. Foreningerne er oplistet nedenfor med deres re-

spektive tilskud de enkelte år, og fremgår endvidere af den vedlagte 

oversigt over tildelinger (bilag 2). Det bemærkes, at der i 2014 og 

2015 kun var én årlig uddeling af § 18-midler, mens der var to udde-

linger i 2016 og i tre uddelinger i 2017. 

 

2014 

Brabrands ungdoms- og kulturforening     5.000 kr. 

Bydelsmødre i kvindehuset     5.000 - 

Den tyrkiske børn- og kvindeforening   5.000 - 

Livsværkstederne i Gellerup  20.000 - 

Somaliske gadebørns forening     5.000 - 

Somalisk kvindeforening  20.000 - 

Temaleg     4.000 - 

 

2015 

Den somaliske kultur- og medieforening 10.000 kr. 

Nuur development trust     7.000 - 

Puntland diaspora forum Denmark    7.000 - 

Somaliske gadebørns forening  15.000 -  

Somalisk kvindeforening  20.000 - 
Aarhus street soccer   15.000 - 
 
1. runde 2016 
Puntland diasporo forum Denmark  10.000 kr. 
Qhus 8220     7.000 - 
Den tyrkiske børn- og kvindeforening   5.000 - 
Den somaliske kultur- og medieforening   5.000 - 
Den somaliske kultur- og medieforening   5.000 -  
Hasle bakker gåtur      5.000 - 
Somalisk kvindeforening  20.000 -  
Aarhus street soccer     5.000 - 
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2. runde 2016 
-- 
 
1. runde 2017 
Hamlet III.I   20.000 kr. 
 
2. runde 2017 
Aarhus street soccer   20.000 kr. 
 
3. runde 2017  
-- 
 
 

4. Har man på et tidspunkt i behandlingsprocessen undersøgt, om 
de ansøgende foreninger har afholdt generalforsamling, valgt 
en bestyrelse, formand, kasserer osv.? 
 

Svar: I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne undersøges 

det, om de ansøgende foreninger har vedtægter. Som udgangs-

punkt undersøges ikke yderligere, om foreningen lever op til sine de-

mokratiske/formelle forpligtelser, med mindre Sociale Forhold og Be-

skæftigelse bliver gjort opmærksom på, at der kan være sådanne 

problemer i en konkret forening.  
 
 

5. På baggrund af hvilket formål eller begrundelse har de enkelte 
foreninger fået bevilget § 18-tilskud? 
 
Svar: Formålet med de enkelte tilskud fremgår af vedlagte oversig-
ter over tildelinger i de respektive år (bilag 2). 
 
 

6. Har der efterfølgende været en form for kvalitetskontrol eller re-
view i forhold til, hvad midlerne er blevet brugt på eller om for-
eningerne har levet op til de formål og krav, der stilles fra kom-
munens side? Hvis ikke, hvorfor? 
 

Svar: Ved tildeling af § 18-tilskud stilles der et krav om efterfølgende 

fremsendelse af regnskab for tilskuddets anvendelse. Det kontrolle-

res her, om tilskuddet er blevet anvendt i henhold til formålet og 

eventuelle særlige krav til den enkelte ansøger.  

 

Regnskabet forudsættes endvidere godkendt af enten en autoriseret 

eller folkevalgt revisor (Folkevalgt revisior vælges typisk på forenin-

gens generalforsamling). 
 
 

7. Hvilke og hvor mange foreninger har gentagne gange fået bevil-
get § 18-tilskud i perioden 2015 til 2017? 
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Svar (der svares her for perioden 2014 til 2017):  

 

I besvarelsen af dette spørgsmål er det forudsat, at der fortsat spør-

ges til de ovenfornævnte områder. 

 

Følgende 6 foreninger har modtaget § 18-tilskud mere end én gang: 

 

- Somaliske gadebørns forening  

- Den tyrkiske børn- og kvindeforening  

- Somalisk kvindeforening 

- Den somaliske kultur- og medieforening 

- Puntland diaspora forum Denmark 

- Aarhus street soccer 

 

Foreningernes samlede tilskud fremgår af vedlagte oversigt over til-

delinger (bilag 2). 

 

 
 


