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Notat

Præcisering i forbindelse med tildeling af § 18-midler til frivilligt
socialt arbejde

I henhold til ”Vejledning om det frivillige område efter serviceloven” 
(Børne- og Socialministeriet 2017) kan følgende præcisering være en 
støtte i forbindelse med behandling af ansøgningerne om § 18-midler.

Formålet med servicelovens § 18 er, at kommunalbestyrelsen skal 
fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor med henblik 
på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre 
samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers 
aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. En styrkelse af samarbejdet har 
endvidere til hensigt at gavne de borgere, der har brug for hjælp og 
støtte, og gavne det lokale forebyggende arbejde. 
I den sammenhæng er det vigtigt, at de frivillige sociale organisationer og 
foreninger er tydelige om deres værdigrundlag og formål og om, hvordan 
deres frivillige sociale indsats gør en forskel for borgerne.

Ved frivilligt arbejde forstås:
- At det udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.
- At det er ikke-lønnet.
- At det udføres over for samt er til gavn for andre end én selv og 
familie/slægt.
- At det har en vis formel og organiseret karakter. 

Frivillig organisation eller forening har følgende kendetegn:
- Den er frivilligt grundlagt - må ikke være fastlagt i lovgivningen, og 
organisationen eller foreningen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
- Dens primære formål er ikke at skabe overskud - skal være ”non-profit” 
og et evt. overskud skal investeres i opfyldelse af organisationens eller 
foreningens mål.
- Den frivillige indsats er en betydningsfuld del af organisationen eller 
foreningens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, 
frivillig indsats.
- Der er frivilligt medlemskab.

Frivillige sociale foreninger eller organisationer har deres virke indenfor 
det sociale område.

Frivillig social indsats:
En frivillig social indsats kan bredt defineres som handlinger, der sigter på 
at give enkelt individer eller grupper en øget velfærd og omsorg.

En social indsats kan således gå på tværs af sektorer og foregå i regi af 
f.eks. en boligsocial, sundheds- eller integrationsindsats.
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Den frivillige sociale sektor:
Den frivillige sociale sektor er en samlet betegnelse for den frivillige 
indsats og aktiviteter, som de frivillige organisationer, foreninger, netværk 
og grupper af frivillige yder, hvad enten det sker med frivillig arbejdskraft 
eller med lønnet arbejdskraft, og som foregår inden for det sociale 
område.

Indsatserne og aktiviteterne er organiseret på forskellig vis. Nogle drives 
på basis kun af frivillige, andre i en kombination af lønnede medarbejdere 
og frivillige. Enkelte drives udelukkende af en lønnet indsats med en 
frivillig bestyrelse.
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