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I denne årskalender kan du læse om de forskellige ansøgningspuljer - hvornår på 

året de forventes udmeldt og udmøntet samt formål, målgruppe, ansøgerkreds og 

bevillingens størrelse for de enkelte ansøgningspuljer.  

Årskalenderen suppleres af en række månedskalendere, hvor det mere præcist 

fremgår, hvornår de forskellige ansøgningspuljer forventes udmeldt og udmøntet. 

Månedskalenderne offentliggøres løbende på Socialstyrelsens hjemmeside. 

 

Navn og FL-konto  Mio. kr. Formål Målgruppe Ansøgerkreds 
Forventet 

udmelding 

Forventet 

udmøntning 

Ansøgningspulje til rådgivning af 
skilsmisseramte familier 
§ 15.12.06.30. 

4,85 Formålet er at tilbyde rådgivning til 
skilsmissefamilier for at afhjælpe konflikter 
som følge af ventetiderne i Familieretshuset. 

Målgruppen er familier, der har en sag i 
Familieretshuset. 

Ansøgerkredsen er civilsamfundsaktører.  1. kvt.  2. kvt.  

Frivilligt Socialt Arbejde (PUF) 
§ 15.71.47.10. 

45,7 Formålet er at yde støtte til frivillige sociale 
indsatser og projekter, som udføres med 
henblik på dels at styrke den frivillige 
ulønnede indsats og dels at forebygge og 
afhjælpe problemer for socialt truede 
borgere eller borgere i en svær livssituation.  

Målgruppen er socialt truede borgere eller 
borgere i en svær livssituation. 

Ansøgerkredsen er frivillige 
organisationer, foreninger og andre 
initiativer, herunder frivilligcentre. 
 
Ansøgningspuljen udmøntes i 4 
”underpuljer”. 

1. kvt.  2. kvt. 

Handicappulje. Koloniophold mv. for 
handicappede børn, unge og deres forældre 

§ 15.64.07.10. 

12,8 Formålet er at støtte koloniophold, 
familieferier i ind- og udland samt 
kursusvirksomhed for børn og unge med 
handicap samt deres forældre og søskende. 

Målgruppen er handicappede børn og 
unge samt deres forældre og søskende. 

Ansøgerkredsen er landsdækkende 
handicapforeninger og –organisationer. 

1. kvt.  2. kvt. 

ULFRI 
§ 07.18.19.40. 

56,11 Formålet er at yde driftsstøtte til landsdæk-
kende frivillige sociale organisationer med 
henblik på at styrke deres arbejde på det 
sociale område. Målet er generelt at styrke 
organisationerne og deres indsats både i 
form af konkret støtte til de målgrupper, som 
organisationen retter sig mod, og i form af 
generel interessevaretagelse. 

Målgruppen er borgere inden for det 
sociale område. 

Ansøgerkredsen er landsdækkende 
frivillige sociale organisationer. 

1. kvt.  2. kvt. 

ULHAN 

§ 07.18.19.20. 
87,11 Formålet er at yde driftsstøtte til 

landsdækkende handicaporganisationer og -
foreninger med henblik på at styrke deres 
arbejde på det sociale område både i form 
af generel interessevaretagelse og konkrete 
aktiviteter for personer med handicap. 

Målgruppen er borgere med handicap og 
deres pårørende. 

Ansøgerkredsen er landsdækkende 
handicap-organisationer og -foreninger. 

1. kvt.  2. kvt. 

Ansøgningspulje til kommunal 
borgerrådgivning 
§ 15.11.08.10. 

135,0 Formålet er at etablere og forankre en 
borgerrådgivningsfunktion, som kan rådgive 
og vejlede borgere i kontakten med 

Målgruppen er borgere i kontakt med 
kommunen.  

Ansøgerkredsen er landets kommuner. 2. kvt.  3. kvt.  

http://www.socialstyrelsen.dk/puljer


 

kommunen med henblik på at styrke 
borgernes relation til kommunen, herunder 
øge borgernes retssikkerhed. 
 

Ansøgningspulje til valgbusser 
§ 15.11.46.10. 

4,85 Formålet er at understøtte brugen af 
valgbusser i forbindelse med kommunal- og 
regionalvalget den 16. november 2021. 

Målgruppen er vælgere, der bor langt fra 
andre steder i kommunen, hvor man kan 
brevstemme samt områder med lav 
valgdeltagelse. 

Ansøgerkredsen er landets kommuner. 2. kvt.  3. kvt. 
(juli/august) 

Etablering af nye frivilligcentre 
§ 15.71.03.20. 

3,3 Formålet er at støtte etablering af nye 
frivilligcentre, der skal gøre det lettere for 
den enkelte borger at engagere sig i frivilligt 
socialt 
arbejde og styrke samspillet mellem 
kommuner og frivillige foreninger på det 
sociale område. 

Målgruppen er borgere, som har gavn af 
frivilligt socialt arbejde, og borgere 
og sammenslutninger, som enten selv er 
engageret i frivilligt socialt arbejde eller 
har ønsker herom. 

Ansøgerkredsen er kommuner, frivillige 
foreninger 
og selvejende institutioner samt 
enkeltpersoner. 

2. kvt. 3. kvt. 

Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem 
”Samarbejdsmodellen” 
§ 15.75.06.24. 

10,0 Formålet er at styrke koordinering af den 
samlede indsats for ældre socialt udsatte 
med komplekse problemer gennem 
modning af "Samarbejdsmodellen". 

Målgruppen er socialt udsatte ældre med 
komplekse problemer. At være ældre 
betyder 
i dette projekt, at man oplever alders-
svækkelse. Det vil for gruppen af socialt 
udsatte mennesker typisk optræde 
betydeligt før, fx allerede fra 50-års 
alderen. 

Ansøgerkredsen er landets kommuner.  2. kvt.  3. kvt. 

Ordning om kompensation for faste 
omkostninger på Social- og Ældreministeriets 
område 
§ 15.11.74.10. 

1 mio. ** Formålet er at yde bidrag til dækning af 
faste omkostninger til foreninger, selvejende 
institutioner og fonde m.v., der er økonomisk 
krise som følge af COVID-19. 
 
 

Foreninger, selvejende institutioner, fonde 
m.v., der er økonomisk udfordret som 
følge af COVID-19. 

Foreninger, selvejende institutioner og 
fonde m.v., på Social- og 
Ældreministeriets 
område, hvis driftsudgifter primært 
finansieres af offentlige tilskud. Ansøger 
skal have en forventet kommerciel 
omsætningsnedgang på minimum 30 pct. 
eller have/have haft forbud mod at holde 
åbent på grund af COVID-19. 

2. kvt. 3. kvt. 
 

Ordning om kompensation til midlertidig 
lønkompensation på Social- og 
Ældreministeriets område 
§ 15.11.74.10. 
 

1 mio. ** Formålet er at yde bidrag til dækning af 
lønudgifter til foreninger, selvejende 
institutioner og fonde m.v., der er i 
økonomisk krise som følge af COVID-19. 

Foreninger, selvejende institutioner og 
fonde m.v., som har måttet hjemsende 
ansatte og som ellers måtte afskedige 
ansatte grundet et forventet 
omsætningstab som konsekvens af 
udbruddet af COVID-19. 

Foreninger, selvejende institutioner og 
fonde m.v., på Social- og 
Ældreministeriets 
område, hvor offentligt tilskud til drift 
udgør, og forventes vedvarende at 
dække, halvdelen eller mere af 
institutionens ordinære driftsudgifter, og 
som er i økonomisk krise som følge af 
COVID-19. 

2. kvt. 3. kvt. 
 

Pårørendekonsulenter på handicapområdet 
§ 15.64.14.10. 

19,1 Formålet er at støtte aktiviteter, som skal 
yde vejledning, støtte og rådgivning til 
pårørende til mennesker med handicap og 
derigennem styrke deres trivsel og 
livskvalitet. 

Målgruppen er pårørende til børn, unge 
og voksne med handicap. 

Ansøgerkredsen er landsdækkende 
handicaporganisationer og -foreninger. 

2. kvt.  3. kvt.  

Styrket overgang til og fastholdelse på 
ungdomsuddannelse for unge med handicap 
§ 15.26.21.22. 

10,0 Formålet er at udvikle en model for en 
indsats forankret på socialområdet, der skal 

Målgruppen er er unge med handicap, fx 
udviklings- og 
opmærksomhedsforstyrrelser, i alderen 

Ansøgerkredsen er landets kommuner. 2. kvt.  3. kvt. 



 

1 De endelige beløb til udmøntning i de tre puljer under udlodningsloven (tidligere tips og lotte puljer) meddeles fra Økonomistyrelsen i maj 2021, når regnskabet fra Danske Spil for 2020 er opgjort.  

støtte unge med handicap i at starte på og 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 

14-25 år, der har de kognitive og 
intellektuelle forudsætninger for at 
gennemføre en ordinær og 
kompetencegivende ungdomsuddannelse 
med den rette støtte. 

Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 
(FRIG) 
§ 15.71.03.10. 

* Formålet er at nye frivilligcentre kan søge 
om optag på grundfinansieringsordning med 
virkning fra det efterfølgende år.  

Målgruppen er borgere, som har gavn af 
frivilligt socialt arbejde, samt borgere og 
sammenslutninger, som enten selv er 
engageret i frivilligt socialt arbejde eller 
har ønsker herom.  

Ansøgerkredsen er frivilligcentre, der er 
etableret som enten en selvejende 
institution eller en frivillig forening, som 
søger om grundfinansiering fra 2022.  

2. kvt.  4. kvt. 

Udlodningspuljen til særlige sociale formål 
(SærligSoc) 
§ 07.18.19.50. 

3,01 Formålet er at yde tilskud til særlige sociale 
formål, der styrker den frivillige ulønnede 
indsats og forebygger og afhjælper sociale 
problemer. 
 

Målgruppen er borgere, der har sociale 
problemstillinger eller er i en svær 
livssituation. 

Ansøgerkredsen er frivillige 
organisationer, foreninger eller lignende 
med et socialt formål, der enten er 
landsdækkende eller har et 
landsdækkende sigte. 

2. kvt.  4. kvt. 

Efteruddannelse på og evaluering af ny 
institutionstype 
§ 15.26.15.60. 

1,0 Formålet er at efteruddanne personalet på 
de nye delvist lukkede institutionstyper for 
udsatte børn og unge.  

Målgruppen er børn og unge på delvist 
lukkede institutioner.  

Ansøgerkredsen er godkendte delvis 
lukkede institutioner/afdelinger for udsatte 
børn og unge, der tager initiativ til 
efteruddannelse af personalet. 

3. kvt.  4. kvt. 

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud 
for mennesker med udviklingshæmning 
§ 15.75.06.24. 

10,0 Formålet er at forebygge magtanvendelser 
på botilbud for mennesker med udviklings-
hæmning under servicelovens §§ 107, 108 
og almen boligloven § 105 med § 85 støtte 
under serviceloven. 

Målgruppen er voksne med udviklings-
hæmning, der bor på botilbud under 
servicelovens §§ 107 og 108 og almen 
boliglovens § 105 med § 85 støtte under 
serviceloven. 

Ansøgerkredsen er landets kommuner. 3. kvt.  4. kvt. 

Fritidspas til socialt udsatte børn og unge, 
ansøgningspulje 
§ 15.26.25.10. 

21,6 Formålet er at styrke udsatte børn og unges 
sociale kompetencer og uligheder for at 
deltage i foreningslivet gennem udbredelsen 
af fritidspas, bestående af en kombination af 
fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn 
og unge til kontingent og udstyr. 

Målgruppen er udsatte børn og unge, der 
ikke selv har mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter, og deres familier. 

Ansøgerkredsen er kommuner.  3. kvt. 4. kvt. 

Mestringsprogram til børn med udviklings- og 
opmærksomhedsforstyrrelser  
§ 15.26.21.22. 

10,0 Formålet er at styrke børn med udviklings- 
og opmærksomhedsforstyrrelsers mestring 
af hverdagen og understøtte børnenes 
trivsel 
og aktive deltagelse både i skole, i fritid og 
derhjemme. 

Målgruppen er børn i alderen 8-14 år med 
udviklings- og 
opmærksomhedsforstyrrelser. 

Ansøgerkredsen er landets kommuner. 3. kvt.  4. kvt. 

Styrket match af barn og anbringelsessted 
§ 15.26.21.22. 

10,0 Formålet er at udvikle en model, som kan 
understøtte kommuners arbejde med at 
skabe det rette match mellem barn og 
anbringelses-sted. 

Den primære målgruppe er børn og unge 
under 18 år, der skal anbringes uden for 
hjemmet.  
 

Ansøgerkredsen er landets kommuner. 3. kvt.  4. kvt. 

Udvikling af indsats til unge med selvskade og 
spiseforstyrrelser 

§ 15.75.06.24. 

10,0 Formålet er er at øge målgruppens trivsel og 
mestring af hverdagslivet samt stabilisere 
eller reducere spiseforstyrrelsen og den 
selvskadende adfærd, så de kan fastholde 
eller genetablere et hverdagsliv med sociale 
fællesskaber, skole, uddannelse 
og arbejde. 

Målgruppen er unge og voksne mellem 12 
og 29 år med mild til moderat grad af 
selvskade og/eller spiseforstyrrelser. 

Ansøgerkredsen er landets kommuner. 3. kvt.  4. kvt. 



 

* I ansøgningspuljen kan nye frivilligcentre søge om optage på grundfinansieringsordningen fra 2022. I 2022 er der 17,7 mio. kr. til fordeling mellem frivilligcentrene.  
** Bevillingen på 100 mio. kr. er en samlet bevilling for kompensationsordningerne til løn og faste omkostninger 
 


