
§ 18 og § 79 Midler og Tilbud

Ved Asger Freud-Blæsbjerg
Frivillighedskonsulent
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Odense Kommune



Hvem er ham den ny Sigrid?
Asger Freud-Blæsbjerg

32 år gammel

Cand Comm Performance Design og Historie

Frivilligt arbejde siden jeg var 16

Tidligere:
• Museumsinspektør m. frivilligkontakt
• Eventkoordinator og projektleder Genforeningen 2020



BAGGRUND: SERVICELOVENS §18
• Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale 

foreninger og organisationer
• Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af 

frivilligt socialt arbejde.



Staten udbetaler 
bloktilskud  til 

kommune baseret 
på antal indbyggere

Odense Kommune 
afsætter årligt ca. 

1,3 gange mere end 
bloktilskuddet

Midlerne udmøntes 
i Hovedpuljen og 

Udviklingspuljen for 
frivilligt socialt 

arbejde

FRA BLOKTILSKUD TIL PULJEMIDLER 



Ca. 9 MIO. KR. ÅRLIGT 
til frivilligt socialt arbejde, der hjælper 

udsatte og sårbare odenseanere

FORMÅL
Hjælper byens sårbare og socialt udsatte målgrupper
Forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer. 
Fremme samarbejde mellem kommune og foreningerne

Ca. 175 frivillige sociale
fællesskaber og foreninger i Odense

TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE (§18)



BUDGET OG PULJER

Ca. 6,5 mio. kr. til indsatser for under 60-årige
(Ca. 2,2 mio. kr. til indsatser for over 60-årige)

To delpuljer:
• Hovedpuljen: 90 %. Ansøgningsfrist 1. oktober
• Udviklingspuljen: 10 %. Søges løbende i 2022 

Prisfremskrivning
Midlerne fremskrives årligt med generel 

prisregulering



HVAD STØTTER MIDLERNE?

• Til indsatser – ikke til foreningen
Frivillige sociale 

indsatser

• Målgruppen skal være specifik og være socialt udsat eller sårbar.
• Generel oplysningsarbejde er ikke frivilligt socialt arbejde.

Indsatser for konkrete 
målgrupper

• Drift af eksisterende indsatser
• Nye tiltag og indsatser

Både drift og 
udvikling

• Fx administration, frivilligpleje, supervision, kurser, PR og rekruttering
• Lokaleleje: Når nødvendigt. Fokus på lokaleoptimering
• Løn til koordinering af frivillige. Når antal frivillige/indsatsens omfang/kompleksitet 

nødvendiggør det
• Ikke brugernes personlige udgifter (fx, entré, gaver, kontingent, faste måltider)

Rammerne for det 
frivillige arbejde



• Nye foreninger og indsatser kommer løbende til. 
• Andre foreninger og indsatser ophører fra år til årForanderligt ansøgerfelt

• Stort spændvidde i puljens målgruppe af sårbare og udsatte borgereMangfoldighed

• Der søges om over dobbelt så meget, end der er midlerBegrænsede midler

• Værdien af det frivillige arbejde: Omfang og effekt ift. tilskudForholdsmæssighed

KONKURRENCE OM MIDLERNE



MUNDTLIGE ANSØGNINGSDAGE

08. MARTS (LUKKET FOR TILMELDINGER)

10. MAJ 14:00-19:00

06. SEPTEMBER 14:00-19:00



SPØRGSMÅL TIL FRIVILLIGHED

ASGER FREUD-BLÆSBJERG, 
Frivillighedskonsulent i BSF
24766713

asmfr@odense.dk
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