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Retningslinjer for Svendborg Kommunes administration af §18-midler - 
tilskud til frivilligt socialt arbejde

Indledning
Kommunen udlodder én gang årligt tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens §18. Der 
annonceres på kommunens hjemmeside, i Ugeavisen samt på Facebook og på kommunens info-
standere, når puljen er åben for ansøgning. 

Ansøgning
De frivillige foreninger/organisationer kan søge puljen elektronisk via link på kommunens 
hjemmeside. De overordnede kriterier for at kunne søge puljen fremgår af hjemmesiden: 
https://www.svendborg.dk/kommunen/legater-og-puljer/puljer/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde-
servicelovens-ss-18

Der afholdes info-møde for de frivillige foreninger i løbet af ansøgningsperioden. Mødet afholdes i 
Frivillighuset. Det er kommunens brobygger på frivilligområdet, Bodil Kristensen, der står for info-
mødet. 

I forlængelse af info-mødet er der mulighed for, at foreningerne kan få hjælp til deres ansøgning. 
Herudover er der mulighed for at få hjælp til ansøgning ved henvendelse til Pia Holm – på mail: 
pia.holm@svendborg.dk eller telefonisk: 6223 3931. Tid og sted for info-møde samt øvrige 
kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden. 

Ansøgningsfristen løber over 6-7 uger. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der på baggrund af 
ansøgningerne tager stilling til fordeling af midlerne på udvalgets møde i november eller december. 

Umiddelbart efter Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om fordeling af midlerne, sendes der 
besked til alle ansøgere (om enten afslag eller bevilling) via det elektroniske puljesystem. Pia Holm 
sørger for dette. Social- og Sundhedsudvalgets formand står som afsender af mailen.

Bevilling af midler
De foreninger, der modtager §18-midler, skal fremsende årsregnskab til kommunen, så snart dette 
foreligger og inden 1. maj det efterfølgende år. Regnskabet kan sendes elektronisk til 
pia.holm@svendborg.dk eller med almindelig post til Svendborg Kommune, Socialafdelingen, att. 
Pia Holm, Svinget 14, 5700 Svendborg. 

Hvis foreningen ophører, skal et eventuelt resterende beløb tilbagebetales til Svendborg 
Kommune. Såfremt foreningen ikke kan nå at benytte hele det bevilgede beløb, er der følgende 
muligheder:

 Det resterende beløb tilbagebetales til Svendborg Kommune (kontakt Pia Holm via e-mail 
eller telefonisk for nærmere aftale)
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 Foreningen kan søge om at overføre det uforbrugte beløb til efterfølgende år, hvor midlerne 
ønskes anvendt til samme formål som ansøgt

 Foreningen kan søge om at overføre det uforbrugte beløb til efterfølgende år, hvor midlerne 
ønskes anvendt til lignende formål.

Ønsker foreningen at overføre midler til efterfølgende år, skal der søges om dette senest 1. februar 
i det år, pengene ønskes overført til. Ansøgning sker via mail til pia.holm@svendborg.dk eller brev 
til Svendborg Kommune, Socialafdelingen, att. Pia Holm, Svinget 14, 5700 Svendborg. 

Udbetaling af de bevilgede midler
Udbetaling af midlerne sker til det kontonummer, der er opgivet i foreningens ansøgning. Midlerne 
udbetales i december (fx udbetales bevilgede midler for 2019 i december 2018).
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