
Aftale i forbindelse med 

Bevilling af midler 

efter Servicelovens § 18 

 

§ 1 Aftalens parter  

 

Denne aftale er indgået mellem  

Velfærdsstaben i Vejle Kommune  

og  

Forening:  

CVR.NR:  

Adresse:  

Formand:  

Nem-konto:  

 

§ 2 Formål  

 

Med udgangspunkt i retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde tildeler Vejle Kommune penge 

efter Servicelovens § 18. En kompetence der er tillagt Voksenudvalget og Seniorudvalget. Midlerne 

tildeles foreninger, aktiviteter eller grupper, der yder en frivillig social indsats for borgere i Vejle 

Kommune. Den frivillige indsats skal udgøre den primære del af aktiviteten. Tilskud kan også ydes til 

tværkommunale/regionale aktiviteter, hvis der er deltagelse af borgere fra Vejle Kommune.  

 

§ 3 Forpligtelser og økonomi  

 

Som det fremgår af Vejle Kommunes Frivilligpolitik skal der foretages opfølgning og kontrol af tildelte 

midler udloddet efter § 18. I forbindelse med at Voksenudvalget og Seniorudvalget har bevilget et beløb 

på 25.000 kr. eller mere til jeres forening/organisation, er det et krav, at der opstilles konkrete mål, 



således der etableres en tydelig forventningsafstemning og en klar kobling mellem bevilgede midler og 

den indsats der ydes.  

Derfor indgår følgende som grundlag for tilskud til foreningen bevilget i xxxx. 

 En beskrivelse og dokumentation af antal deltagere der benytter de tilbud projektstøtten retter sig 

imod.  

 En beskrivelse af de aktiviteter og arrangementer der har været i årets løb, hvor projektstøtten har 

været anvendt. Det skal fremgå hvilket udbytte aktiviteterne/arrangementerne har givet brugerne 

og, hvilke erfaringer og refleksioner aktiviteterne/arrangementerne har givet anledning til i forhold 

til fremtidige tiltag (ex. hvad har fungeret godt, hvad kan forbedres for at forbedre tilbuddet og 

hvordan kan det gøres mv.).     

 Regnskab for året xxxx der dokumenterer anvendelsen af støttebeløbet senest 31.03. xxxx.  

 

Det bevilgede beløb efter Servicelovens § 18 gældende for xxxx udgør 

kr. xx.xxx 

 

Gennem hele kalenderåret opfordrer Vejle Kommune til en løbende dialog omkring de opstillede 

mål/forventninger. 

Manglende opfyldelse vil blive medtaget i vurderingerne i forbindelse med eventuelle fremtidige 

ansøgninger.  

 

§ 4 Vilkår i øvrigt  

 

Tilskuddet er givet efter de gældende principper for tildeling af § 18 midler i Vejle Kommune. Midlerne 

må ikke videregives til anden forening eller privat person, men skal anvendes til de i ansøgningen 

opstillede formål. Er tilskuddet ikke anvendte fuldt ud inde årets udgang, skal restbeløbet tilbageføres til 

Vejle Kommune. 

Aftalen træder i kraft den 1. januar og gælder for kalenderåret xxxx. 

Aftalen underskrives og returneres senest 31. januar xxxx 

til Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle att.   

 

 



På vegne af Vejle Kommune, Velfærdsforvaltningen. 

Stabschef Ulrik Johansen  

 

 

 

På vegne af (foreningens navn): 

 

 

_______________________________  

 

 


