
     

Kommune:  
 
Kontaktpersonen til det frivillige sociale arbejde  
efter servicelovens § 18. 
 
Att.:  

Oplysninger til statistik om frivilligt socialt arbejde 2012  
efter servicelovens § 18 
 
Ankestyrelsen skal hermed bede kommunerne om at indsende oplys-
ninger om de frivillige sociale foreninger og den støtte, der ydes hertil.   
 
Formålet med statistikken er blandt andet at give Folketingets Social-
udvalg og Social- og Integrationsministeriet mulighed for at følge, 
hvordan bestemmelserne om det frivillige sociale arbejde virker, og 
om hvordan den kommunale støtte til det frivillige sociale arbejde ud-
vikles. 
 
Oplysningerne skal anvendes til statistikken om det frivillige sociale 
arbejde 2012. Statistikken vil blive offentliggjort på Social- og Integra-
tionsministeriets og Ankestyrelsens hjemmesider. Samtidigt vil det på 
Ankestyrelsens hjemmeside under Tal fra Ankestyrelsen være muligt 
at finde og sammensætte statistik om det frivillige sociale arbejde. 
Disse statistikker kan dannes efter eget behov og kommunerne vil 
desuden hurtigt kunne sammenligne sig med andre kommuner. 
 
 
Skemaet 
Der er tale om statistikoplysninger, der ligger i forlængelse af både 
sidste års indberetning og de tilbagevendende undersøgelser af det 
frivillige sociale arbejde. Kommunerne bedes derfor på samme måde, 
som tidligere udfylde et indberetningsskema.  
 
Skemaet til brug for statistikken indeholder samme spørgsmål, som de 
skemaer kommunerne udfyldte sidste år. Skemaet er opdelt i spørgs-
mål om den økonomiske støtte og om den økonomiske støtte fordelt 
efter foreninger. Oplysningerne om regnskabstallene ønskes belyst for 
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året 2012, og de øvrige spørgsmål om økonomi vedrører ligeledes året 
2012. 
 
 
Indberetning af oplysninger 
Skemaet bedes udfyldt og indsendt til Data og Analyse i Ankestyrel-
sen, senest den 19. april 2013.  
 
Kommunen kan indberette oplysningerne på internetadressen: 
http://www.ast.dk.  
Vælg Tast indberetninger i det grå felt til højre på siden eller tryk på 
Analyser og statistik og vælg punktet: Tast indberetninger. Tryk heref-
ter på: Indberetning om det frivillige sociale arbejde 2012, SEL § 18. 
  
Oplysningerne kan også indberettes ved at benytte følgende link til 
indberetningssiden: link  
 
Til brug ved indberetningen skal kommunen indtaste brugernavn og 
adgangskode: 
 

Kommunens brugernavn:  
 

Kommunens adgangskode:  
 
Der vil være åbent for indberetning over Internettet fra fredag den 29. 
marts 2013. 
 
Det er også muligt at indsende oplysningerne skriftligt til adressen: 
Ankestyrelsen, Data og Analyse, Amaliegade 25, 1022 København K.  
 
Hvis der er spørgsmål om den teknisk prægede del af indberetningen, 
kan de rettes til: Data og Analyse, Ankestyrelsen, Kris Munch på tele-
fon: 33 41 14 09 eller Jon Rørbæk Madsen på telefon 33 41 13 77. 
 
Spørgsmål om servicelovens § 18 og skemaerne kan rettes til Social- 
og Integrationsministeriet, Kontoret for Udsatte og Civilsamfund, Berit 
Stengaard Olesen på telefon: 41 85 11 02 eller e-mail bso@sm.dk. 
 
 
Amaliegade 25 - Postboks 9080 
1022 København K 
Tlf. 33 41 12 00 - Fax 33 41 14 00 
  
Kris Munch 
Fuldmægtig,  
Data og Analyse, 
Tlf. 33 41 14 09 - kmu@ast.dk 
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Skemaindberetninger vedr. servicelovens § 18 om frivilligt socialt arbejde 
 
Social- og Integrationsministeriet følger den overordnede udvikling i § 18-
samarbejdet via en årlig redegørelse, jf. vejledning til servicelovens § 18. Det er 
nu blevet tid til at indsamle oplysninger for § 18-samarbejdet i 2012. 
 
Som sidste år består § 18 spørgeskemaet for 2012 udelukkende af spørgsmål 
vedrørende den økonomiske fordeling af § 18 midlerne. Det brede samarbejde 
mellem kommunerne og den frivillige sektor afdækkes i en spørgeskemaunder-
søgelse, som gennemføres af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i forbindelse 
med udarbejdelsen af Årsrapporten, som udkommer hvert andet år. Næste gang 
er her i foråret 2013. 
 
Formålet med den foreliggende skemaindberetning er at indsamle en række 
basisoplysninger, som gør det muligt at følge udviklingen i kommunernes anven-
delse af § 18 midlerne fra år til år, jf. den lovpligtige årlige redegørelse.  
 
Rammerne for § 18-redegørelsen er blevet besluttet af en arbejdsgruppe bestå-
ende af Frivilligrådet, KL samt Social- og Integrationsministeriet.  
 
Frist for indberetning til Ankestyrelsen er den 19. april 2013. 
 
Med venlig hilsen 
 
Berit Stengaard Olesen 
Fuldmægtig 

Til samtlige kommuner 
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