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Retningslinjer for § 18 tilskud til Frivilligt socialt arbejde jf. Lov om Social Service i Lejre 
Kommune 
 
Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune afsætter årligt en pulje, som frivillige organisationer og 
foreninger kan søge om støtte fra, til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service. 
 
Puljen støtter aktiviteter med et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Der vil blive lagt 
vægt på, at aktiviteten kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, 
at aktiviteten har et netværksskabende formål som er til glæde for kommunes borgere, samt at 
aktiviteten retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune.  
 
Også aktiviteter for en mindre eller speciel gruppe af borgere kan støttes, hvis gruppen har særlige 
sociale eller sundhedsmæssige behov. Projekter eller aktiviteter, der har til formål at inddrage fysisk 
eller socialt inaktive eller særligt udsatte borgere, har særlig prioritet.  
 
Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte nye initiativer, men igangværende eller 
tilbagevendende initiativer kan få støtte ud fra en konkret vurdering.  
 
Kommunen kan ligeledes efter en konkret vurdering vælge at støtte aktiviteter, der går på tværs af 
kommunens og nabokommuners grænser eller aktiviteter inden for Region Sjælland.  
 

Hvem kan få tilskud?  
Alle frivillige organisationer og foreninger, der udøver frivilligt socialt arbejde.  
Læs mere om at være en frivillig social forening og yde frivilligt socialt arbejde Vejledning om det 
frivillige arbejde.  
 

Hvilke krav skal være opfyldt?  
Ved offentlig omtale af aktiviteten (annoncering og lignende) skal det fremgå, at aktiviteten er 
støttet af Lejre Kommune. 
 
Senest ½ år efter aktivitetens gennemførelse skal der gives en tilbagemelding til Lejre Kommune om 
aktivitetens forløb eller effekt samt en redegørelse for de afholdte udgifter.  
 
For at kunne modtage tilskud fra Lejre Kommune skal foreningen/organisationen have et CVR-
nummer med tilhørende NEM-konto. 
 
Hvis det modtagne beløb helt eller delvist ikke har kunnet anvendes til det ansøgte, skal beløbet 
tilbagebetales til kommunen. Det er ikke muligt at overføre tilskud til anden aktivitet eller næste år. 
 
Frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte efter lov om social 
service § 18, stk. 2, er ifølge loven forpligtet til at indhente børneattester. 
Der kan læses mere om børneattest, og hvordan den indhentes på Borger.dk og Center for Frivilligt 
Socialt arbejde. 
 
  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10266
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/10266
https://www.borger.dk/
https://frivillighed.dk/guides/boerneattester-i-frivilligt-socialt-arbejde
https://frivillighed.dk/guides/boerneattester-i-frivilligt-socialt-arbejde
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Lejre Kommunes afgørelse om tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
 

Hvad kan der gives tilskud til og hvad kan der ikke gives tilskud til?  
Lejre Kommune har udarbejdet en Vejledning til brug for ansøgere, hvor det fremgår, hvad der kan 
og ikke kan gives tilskud til.  
 

Hvordan søges der om tilskud og hvordan behandles ansøgningerne? 
Lejre Kommune annoncerer frister for ansøgningsrunder, eventuelt særligt fokus for den enkelte 
ansøgningsrunde samt henvisning til muligheder og vilkår for at søge støtte, i lokalpressen og på 
kommunens hjemmeside.  
Ansøgninger om støtte sendes elektronisk til Lejre Kommune – jabi@lejre.dk  
 
Ansøgninger kan løbende indsendes, men vil blive samlet og behandlet i forhold til fristerne i de 
udmeldte ansøgningsrunder. Det er Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, der efter en administrativ 
behandling træffer beslutning om tildeling af støtte.  
 
Afslag på ansøgninger skal være skriftlige og indeholde en begrundelse, jævnfør Forvaltningsloven.  
 
Godkendt den 3. april 2019 
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