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Vejledning til § 18 støtte  

 

 
Hvad er § 18 støtte? 

§ 18 støtte er midler, som ifølge § 18 i serviceloven er afsat til lokale, frivillige sociale 

indsatser.  

 

Hvem kan søge støtte? 

Lokale frivillige sociale organisationer, lokale afdelinger af landsorganisationer, samt 

andre frivillige initiativer af mindre formaliseret art kan søge kommunen om § 18 – 

støtte.  

 

Hvad kan der søges støtte til? 

Der kan søges om § 18 - støtte til konkrete aktiviteter, der har et socialt sigte. Det kan 

være støtte til projekter og arrangementer. Støtteordningen har fokus på vanskeligt 

stillede grupper, herunder personer med handicap. Det er dog op til kommunen at 

prioritere, hvilke konkrete områder og aktiviteter, der skal have støtte.   

 

Hvornår kan jeg søge? 

Vær opmærksom på, at nogle kommuner har én eller to årlige frister. Andre kommuner 

har løbende ansøgningsrunder.  

Flere kommuner sætter også en annonce i lokalavisen eller indbyder til 

informationsmøder forud for hver ansøgningsrunde.  

 

Hvordan gør man? 

Typisk har kommunen et ansøgningsskema som skal udfyldes. Herunder skal 

eksempelvis udfyldes: generelle oplysninger om foreningen, foreningens målgruppe, 

antal brugere, antal frivillige, beskrivelse af aktivitet, budget for aktiviteten. 

Nogle kommuner beder også om foreningens vedtægter og regnskab/årsbudget som bilag 

til ansøgningen. 

Ansøgningsfrister, vejledninger og kriterier for § 18 støtte kan findes på den enkelte 

kommunes hjemmeside. Den nemmeste måde at finde frem til disse oplysninger er, at 

skrive ’§18 støtte’ og så den specifikke kommunes navn på Googles søgemaskine 

www.google.dk.  

 

Hvor kan jeg få hjælp til min ansøgning? 

Ved specifikke spørgsmål til ansøgningsprocessen kan du henvende dig til sekretariatet.  

Tlf.: 36 75 10 88. Hverdage fra kl 10-15, telefonen er lukket på onsdage. 

http://www.google.dk/
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Du kan også kontakte ’frivillighed.dk’ som indsamler og formidler viden om frivilligt 

socialt arbejde, herunder støttemuligheder til foreninger med sociale formål. 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/R%E5dgivning/292) 

 

Kilde: 

http://sm.dk/arbejdsomrader/frivillig-social-sektor/ss18-i-serviceloven/ofte-stillede-

sporgsmal 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/Uddeling+af+%F8konomiske+midler+(18)/31374 
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