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• Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med 

frivillige sociale foreninger og organisationer

• Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb 

til støtte af frivilligt socialt arbejde.

BAGGRUND: SERVICELOVENS §18



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. 8,8 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

Over 175 frivillige sociale

fællesskaber og foreninger i Odense

TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 

(§18)



DEFINITION: FRIVILLIGT SOCIALT 

ARBEJDE

[Organisererede frivillige] 
handlinger, der sigter på 
at give enkeltindivider 
eller grupper en øget 
velfærd eller omsorg eller 
sigter på at løse 
velfærdsproblemer



RAMMERNE – 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 2020

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



• Formål: At støtte nye tiltag, udvikling og fornyelse. Fx opstart af nye foreninger 

og nye indsatser, udvikling af foreningen. 

• Sikrer mere fleksibilitet i uddeling af midlerne. 

• Samme tildelingskriterier og retningslinjer

• En forening kan godt søge Udviklingspuljen flere gange på et år.

• Søges løbende indtil 30. september:

NYE TILTAG I 2020 – SØG UDVIKLINGSPULJEN

Form Beløbsgrænse

Skriftligt Digitalt ansøgningsskema Op til 50.000 kr. pr. projekt.

Mundtligt 3 mundtlige ansøgningsdage Op til 25.000 kr. pr. projekt.



www.odense.dk/puljer

ANDRE PULJER I ODENSE

http://www.odense.dk/puljer


• Frivilligt forebyggende aktiviteter for borgere over 60 år§79-puljen

• Kræver at man er godkendt som folkeoplysende forening
Fritids og 

idrætspuljerne

• Offentligt adgang er et krav

• Professionelt” kultur og fokus på vilde og urbane oplevelser 

Kultur- og 
Musikpuljerne

• Skal styrke et lokalområde i Odense

• Skal være for hele lokalområdet

Bydelspuljen og 
Borgerne Bestemmer

PULJER



Bydelspuljen

Bydelspuljen skal styrke det gode liv i lokalområderne 
og skabe rammer for fællesskab, synergi og 
sammenhæng mellem lokalområdernes forskellige 
beboere.

Ansøgningsfrist: 1. november til projekter næste år

3-4 Mundtlige ansøgninger om året (op til 25.000 kr). 
Næste gang er i 2. kvartal

Eksempler: 2 timer om ugens sprogcafé i Vollsmose, 
Bolbro Brugerhus – nyt inventar

Borgerne Bestemmer

Aktive borgere kan gå sammen i en arbejdsgruppe og 
søge om 200.000 kr. til en bydel. En afstemning 
bydelen afgør, hvad pengene skal gå til.

17. Marts: Koncept for 2020 besluttes politisk – hold 
øje med hjemmesiden 

Ansøgning: Bliv en del af arbejdsgruppen eller med 
projekter ind, hvis bydelen bliver valgt. 

Eksempler: Familieforeningen Skt. Klemens, Rød 
Sol i Vollmose, fællesspisninger og fælleslege



• Foreninger i Odense 

Kommune har gratis 

adgang. Link

• Få login via. Byregion 

Fyn. Link

WWW.FONDE.DK

https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/fondedk
https://www.byregionfyn.dk/strategi-fyn/bosaetning-attraktivitet/adgang-til-fondedk
http://www.fonde.dk/


SIGRID BOLET, Frivillighedskonsulent i 

BSF

SPØRGSMÅL

51172256 – hverdage mellem 8 og 16

BSF-frivillig@odense.dk


