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Strategi frivilligt socialt arbejde i Mariagerfjord Kommune (SEL §18)
Indledning
Strategien for frivilligt socialt arbejde i Mariagerfjord Kommune (Servicelovens
§18) er en del af udmøntningen af kommunens Frivillighedspolitik.
Frivillighedspolitikken skitserer de overordnede rammer for al frivillighed i
Mariagerfjord Kommune. Frivillighedspolitikken er forankret med afsæt i
følgende værdier:
 Det skal være enkelt at være frivillig i Mariagerfjord Kommune
 Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ skal understøttes
 Frivillige indsatser involverer, giver indflydelse og foregår indenfor
forpligtende aftaler
Frivillighedspolitikken har primært karakter af en overordnet værdipolitik, og
implementeringen af politikken foregår blandt andet ved hjælp af
strategiformulering. I disse strategier beskrives det, hvordan vi i Mariagerfjord
Kommune konkret vil arbejde med frivillighed indenfor de enkelte fagområder i
kommunen.
Servicelovens §18 omhandler frivilligt socialt arbejde, som i Mariagerfjord
Kommune støttes ved hjælp af §18 puljen. Puljen skal bidrage til forebyggelse,
løsning eller lindring af sociale og sundhedsmæssige problemer i bred forstand.
§18-puljens formål
Hensigten med servicelovens §18 er at styrke samarbejdet mellem Mariagerfjord
Kommune på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side. En
styrkelse af samarbejdet har til formål at gavne de borgere, der har brug for hjælp
og støtte, og herunder styrke det forebyggende arbejde.
§18 støtten kan have en dobbelt funktion. Dels kan den være med til at skabe
forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale initiativer, dels kan den være
en vigtig forudsætning for, at igangværende initiativer kan fortsætte på det
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aktuelle niveau. Kommunen har en vigtig opgave i at finde en god lokal balance i
dette forhold mellem støtte til fornyelse og til en kontinuerlig indsats.
Det frivillige arbejde er borgernes egen indsats for at skabe et godt, omsorgsfuldt
og inkluderende samfund. Derfor ser Mariagerfjord Kommune de frivillige som
vigtige samarbejdspartnere. Det øgede samarbejde skal finde sted med respekt
for det frivillige arbejdes egenart og styrke.
Det siger loven
LBK nr. 1114 af 30/08/2018 (Serviceloven):
§18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og
foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt
socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Forankring i kommunen
Det frivillige sociale arbejde og forvaltningen af §18 midlerne ligger under
Udvalget for Sundhed og Omsorg og administreres af Sundhed og Træning.
Kontaktperson
For at sikre en god og direkte kontakt mellem kommunen og de frivillige
samarbejdspartnere samt mellem kommunen og Frivilligcenter Mariagerfjord
udpeges en kommunal kontaktperson. Kontaktpersonen vil være ansat i Sundhed
og Træning.
Kontaktpersonen kan være behjælpelig med spørgsmål vedrørende ansøgninger
til §18 puljen.
Kontaktpersonen er ansvarlig for administration af §18 midler.
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Puljens målgruppe
Målgruppen for det frivillige sociale arbejde er borgere i alle aldre i Mariagerfjord
Kommune.
Indsatsen retter sig primært mod de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre
med problemstillinger såsom:
 Ensomhed
 Sorg
 Kronisk sygdom
 Psykisk sygdom
 Mennesker i krise
 Børn og unge med særlige vanskeligheder
Hvem kan søge?
§18 puljen kan søges af frivillige sociale organisationer, foreninger og mindre
formaliserede grupper og netværk.
Der kan søges tilskud til f.eks. rådgivning (f.eks. telefonrådgivning),
besøgsvennetjenester (f.eks. besøgsvenner og motionsvenner), støtte og
kontaktpersoner på frivillig basis, ledsagerordning på frivillig basis, foreninger
der organiserer selvhjælpsgrupper, krisecentre, sociale caféer, væresteder og
andre samværsaktiviteter og aktiviteter for foreningsløse børn og unge. De
nævnte eksempler er ikke udtømmende.
Der gives ikke støtte til løn og husleje, hvis der kan stilles egnede kommunale
lokaler til rådighed.
Tildelingskriterier
 Der gives støtte til aktiviteter for socialt sårbare og udsatte borgere i
Mariagerfjord Kommune. De mest sårbare og udsatte borgere prioriteres
højest.
 Aktiviteten skal komme borgere i Mariagerfjord Kommune tilgode
 Formålet med aktiviteten skal fremgå klart af ansøgningen
 Der skal medsendes årsregnskab for foreningen.

Side 3 af 4

 Hvis foreningen tildeles 20.000 kr. eller derover, skal der desuden laves
regnskab for de tildelte midler samt laves en kort skriftlig evaluering af de
igangsatte initiativer. Til formålet skal følgende skabelon anvendes (link).
Regnskab og evaluering indsendes senest uge 4 det efterfølgende år.
 Foreningen må ikke modtage tilskud til samme formål af andre puljer i
Mariagerfjord Kommune
 Formue kan indgå som et element i den samlede behandling af
ansøgningen.
 Der tages hensyn til geografisk spredning i kommunen
 Eventuelle ubrugte midler kan kræves tilbageført til kommunen
Ansøgningsfrist.
Der er én årlig ansøgningsrunde til §18 midlerne. Ansøgningsfristen ligger i uge 4.
Ansøgningsfristen meddeles i lokalaviserne samt på kommunens hjemmeside
www.mariagerfjord.dk henholdsvis 8, 4 og 2 uger før ansøgningsfristen.
Der skal ansøges via et elektronisk ansøgningsskema, der kan findes på
kommunens hjemmeside.
Ved spørgsmål kontaktes leder, Rikke Friis-Hundborg, tlf. 23697936 eller mail:
rfrii@mariagerfjord.dk
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