
  

 
 

  

Frivilligt socialt arbejde 2012  
 

efter 

 

Lov om social service § 18 
 

Kommune:  ..  ..

Kontaktperson:  

Telefonnummer:  

E-mail:  

Indberettes på  
www.ast.dk 

Indberetning til undersøgelser/statistikker  
senest den 19. april 2013 

Eller sendes til: 
 

Ankestyrelsen, Statistiksektionen 
Amaligade 25 
Postboks 9080 

1022 København K. 

Fax nr.: 33 41 14 00 
Tlf. nr.: 33 41 12 00 

E-mail: Statistik@ast.dk 

Spørgsmål om servicelovens § 18 og skemaerne kan rettes til Social- og Integrationsministeriet:  
 

Berit Stengaard Olesen, Kontoret for Udsatte og Civilsamfund,  
tlf.: 4185 1102, e-mail: bso@sm.dk 

 
Spørgsmål om indberetningen kan rettes til Ankestyrelsen, Statistiksektionen: 

 
Kris Munch, tlf.: 3341 1409, e-mail: kmu@ast.dk og 
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Jon Rørbæk Madsen, tlf.: 3341 1377, e-mail: jrm@ast.dk 
 

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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Spørgsmål om støtten  

 

1. Oplys det udbetalte støttebeløb til frivilligt socialt arbejde i kr.  
- jf. servicelovens § 18 : 

a. Regnskab 2012  

2. Har kommunen overført evt. uudnyttede § 18-midler fra 2012 til 2013? 

Ja eller nej:  Ja Nej nmlkj nmlkj

 
2.a Hvis "ja" i spørgsmål 2, hvilket beløb har kommunen overført fra 2012 til 2013? 

Beløbet i hele kr.  

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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2.b Hvis "ja" i spm. 2, hvad er årsagen til at kommunen har overført uudnyttede § 18-midler fra 
2012 til 2013?  
 
Markér det eller de relevante felter 

a. Manglende ansøgninger, der opfyldte 
opstillede kriterier Markér gfedc

b. Kvaliteten i ansøgningerne var ikke 
tilfredsstillende Markér gfedc

c. Andet Markér gfedc

Hvis markering i "c. Andet", oplys hvad: 
55

66

2.c Hvad anvender kommunen de uudnyttede § 18-midler til?  
 
Markér det eller de relevante felter 

a. Finansiering af frivilligcentre Markér gfedc

b. Finansiering af frivilligkoordinator / 
frivilligsekretariat Markér gfedc

c. Andet Markér gfedc

Hvis markering i "c. Andet" beskriv kort hvad 
midlerne anvendes / påtænkes anvendt til: 

55

66

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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3. Har kommunen i 2012 støttet indsatser eller projekter med økonomiske tilskud, hvor frivilligt 
socialt arbejde indgår som en social indsats over for udsatte borgere?  
 
Der ønskes oplysninger om det samlede økonomiske tilskud udover den støtte, der er oplyst i spørgsmål 
1 om støtte efter servicelovens § 18. Tilskuddet kan eksempelvis omfatte økonomisk støtte til 
korterevarende projekter, bevillinger der løber over flere år eller støtte, der ydes under kommunens 
enkelte forvaltningsområder / driftsområder, men også økonomisk støtte til eksempelvis frivilligcentre. 
 
Der ønskes alene oplysninger om indsatser, hvor frivilligt socialt arbejde er involveret som del af 
aktiviteten / indsatsen.  
 

Ja eller nej: Ja Nej nmlkj nmlkj

3.a Hvis "ja" i spørgsmål 3, angiv den samlede støtte for året 2012 : 
 
Hvis det præcise beløb ikke kendes, kan der anvendes et kvalificeret skøn 

Beløbet i hele kr.  

 

3.b Beskriv kort hvilke støttede aktiviteter, der er tale om: 

Beskrivelse af støttede aktiviteter: 
55

66

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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4. Har kommunen ydet andre former for støtte end kontant økonomisk støtte i 2012 (f.eks. stillet 
lokaler til rådighed)?  
 
Markér det relevante felt 

Ja eller nej: Ja Nej nmlkj nmlkj

 
4.a Hvis "ja" til spørgsmål 4, oplys hvilke andre former for støtte end kontant økonomisk støtte, 
kommunen har ydet i 2012:  
 
Markér det eller de relevante felter 

a. Lokaler Markér gfedc

b. Sekretærbistand Markér gfedc

c. Støtte til annoncering Markér gfedc

d. Konsulentbistand Markér gfedc

e. Andet Markér gfedc

Hvis markering i "e. Andet", angiv 
hvilken: 

55

66

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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Støtten fordelt på foreningerne  

5. Hvor mange frivillige sociale foreninger modtog § 18-støtte i 2012? 

Antal frivillige sociale foreninger  

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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6. Målgrupperne i den frivillige indsats 
 
Oplys om det samlede antal foreninger inden for hver af de enkelte målgrupper og den udbetalte § 18-
støtte  

Antal      
foreninger

Samlet 
støttebeløb

a. Ældre   

b. Børn, unge og familier   

c. Kvinder eller mænd i krise   

d. Handicappede   

e. Misbrugere eller tidligere 
misbrugere   

f. Hjemløse   

g. Sindslidende   

h. Sygdomsgrupper   

i. Flygtninge/indvandrere   

j. Ensomme   

k. Ofre for vold eller seksuelle 
overgreb   

l. Pårørende til ovennævnte 
grupper   

m. Andre   

 

Hvis oplysning i "m. Andre", 
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angiv hvem: 55

66

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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7. I hvilket omfang har aktiviteterne tidligere fået støtte via § 18 : 
 
Kendes den præcise procentfordeling ikke, kan der anvendes et kvalificeret skøn 

Procent    

a. Aktiviteter, der ikke tidligere har fået støtte  

b. Aktiviteter, der tidligere har fået støtte  

I alt  (a+b)=100 pct.     100  

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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8. Hvis kommunen har udpeget en særlig kontaktperson til det frivillige sociale arbejde, oplys navn 
og e-mail på kontaktperson:  

Kontaktperson:  

E- mail:  

Tryk på "ok", for at fortsætte. 

   OK    
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This request took 18.25 seconds of real time (v8.2 build 1391).  

  

9. Indsamler kommunen systematisk information om, hvilke aktiviteter der faktisk gennemføres for 
de bevilligede § 18-midler?  
 
Markér det relevante felt 

Ja eller nej: Ja Nej nmlkj nmlkj

 
9.a Indsamler kommunen systematisk dokumentation for bl.a. at påse om § 18-midlerne anvendes 
i overensstemmelse med de ansøgninger, hvorefter midlerne er bevilliget?  

Ja eller nej: Ja Nej nmlkj nmlkj

 
Eventuelle bemærkninger til besvarelsen af skemaet kan noteres her: 

Bemærkninger: 

55

66

Tak for din besvarelse 

   OK    
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