
Guide til ansøgning af §18
FRA SCLEROSEFORENINGEN 2020    



Guide §18 • ©Scleroseforeningen 2020 2

Efter §18 i Serviceloven skal kommunerne årligt afsætte et 
beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunernes 
frivillige sociale foreninger kan søge om disse §18-midler til 
deres aktiviteter.

Næsten alle lokalafdelinger i Scleroseforeningen søger om 
§18, men med stor variation i beløb, og hvad man får penge til.

Hvad er §18?
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Landets kommuner bestemmer selv, hvordan puljen fungerer og søges. 
Derfor varierer det fra kommune til kommune, hvornår der er ansøgnings-
frister, hvor stor den samlede pulje er, og hvilke formål der gives til. 

Nogle kommuner har ansøgningsrunde én gang om året, mens andre har to 
eller flere gange.

Kommunens hjemmeside
På kommunernes egne hjemmesider finder man (oftest under Kultur- og 
Fritidsforvaltningen) den nødvendige information om: 

   Ansøgningsfrister
   Krav til ansøgningen
   Hvad gives der støtte til og hvad gives der ikke støtte til
   Krav til afrapportering

Ansøgningsskema
Det er også på kommunernes hjemmesider, at man finder ansøgnings-
skemaet. I nogle kommuner er det et elektronisk skema, man udfylder på 
hjemmesiden, i andre kommuner skal det printes og udfyldes.

Kontaktperson i kommunen
De fleste kommuner har en frivilligkonsulent, som rigtig gerne vejleder om-
kring §18 ansøgning. Her kan man få nyttig viden om, hvilke formål der 
prioriteres, og hvad man skal lægge vægt på i ansøgningen.  Nogle kommu-
ner afholder orienteringsmøder om §18 – deltag med en fra jeres bestyrelse 
hvis muligt.

Hvordan ansøger man?
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   Gå i gang i god tid og sørg for at kende 
ansøgningsfristerne.

   Forbered jer godt: Sæt jer nøje ind i, hvad 
kommunen lægger vægt  
på og prioriterer i fordelingen af midler.

   Kontakt kommunens frivilligkonsulent. 
Tag en snak om, hvordan man ansøger, 
og hvad der gives til.

   Overhold de formelle krav til ansøgnin-
gen og svar fyldestgørende og konkret.

   Søg til konkret aktivitet – jo mere kon-
kret, jo bedre.

   En lille egenbetaling til aktiviteten, man 
søger til, viser god vilje. At lokalafdelin-
gen selv investerer noget i aktiviteten, 
eller at deltagerne betaler lidt for at 
deltage. Også selvom det beløbsmæssigt 
er en lille del af finansieringen. 

   Vær opmærksom på, hvilke krav der er 
til afrapportering efter afholdt aktivitet. 
Nogle kommuner skal se et regnskab,  
 
 

andre ønsker bare en liste over de aktivi-
teter, pengene er brugt på.

   Vær en aktiv forening - det kan være 
en fordel, at man i forvejen er en synlig 
forening i området.

   Husk, at hvis I dækker flere kommuner 
og navnet på jeres lokalafdeling ikke 
afspejler dette, så beskriv det i jeres 
ansøgning. Fx at Lokalafdeling Sønder-
jylland både dækker Tønder, Haderslev 
og Aabenraa.  

Vi har samlet en række gode råd baseret på  
lokalafdelingernes forskellige erfaringer med ansøgning.

Gode råd til ansøgning om §18
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Nedenfor er nogle eksempler på ansøgningsskemaer udfyldt af lokalafdelinger. Det varierer fra kommune 
til kommune, hvordan skemaerne er udformet, samt hvad og hvor meget der skal svares på. Men det er 
vigtigt at huske, at en enkel og konkret besvarelse sagtens kan virke; hvad søges der til, hvad er formålet, 
og hvem er målgruppen. Brug eksemplerne som inspiration.

Inspiration til ansøgningsskemaet

Beskriv den aktivitet der søges tilskud til Nytårsbowling, caféaftener, Brunch, Julefrokost, selvhjælpsgruppe  
og foredrag.

Beskriv formålet med aktiviteten Skabe kontakter, networking, oplysning.

Hvornår finder aktiviteten sted I 2020 – i New Bowl, Café Dalle Valle og Frivilligcenter Hillerød.

Beskriv målgruppen for aktiviteten Mennesker med sclerose og deres familier.

Herunder hvor mange der forventes af deltage Til hver aktivitet forventes der et antal mellem 10 og 40 personer afhængigt af 
arrangementets karakter.

Evt. samarbejde med andre foreninger,  
Andre lokale aktører eller lignende

Eksempel 1
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Beskrivelse af den aktivitet, der søges tilskud til:
Foreningens formål er at bekæmpe multipel sclerose (MS) og beslægtede  
lidelser, at forbedre mennesker med scleroses forhold og livskvalitet og  
at skabe forståelse for deres situation. Disse formål søges nået ved: 

  At støtte videnskabelig forskning
  At støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier
  At udbrede kendskabet til sygdommen.

Det første punkt understøtter vi via deltagelse i indsamlinger, men det er  
de to andre formål, vi prøver at opfylde med det sociale arbejde, som vi  
søger støtte til. 

   Anvendelse af medicinsk cannabis mod smerter/spasmer/ 
kramper v/anæstesilæge

  Årsmøde med fagligt foredrag
  Sejlads med vikingeskib og/eller kajak
  Foredrag om kognitive vanskeligheder
  Byvandring i Roskilde
  Naturtur i nationalpark Skjoldungernes Land
  Cafémøder for scleroseramte
  Yogakurser
  Sundhedsdag
  Virksomhedsbesøg i gindestilleri

Man kan også besvare ansøgningsskemaet lidt mere uddybet. Her er et par 
eksempler på dette, men stadig med helt konkrete aktiviteter, der ansøges til:

Eksempel 2
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Projektets navn 1.   Temadag om symptombehandling
2.   Årsmøde i lokalafdeling
3.   Hygge og banko
4.   Gule ærter aften
5.   Sommerudflugt på Lolland – Falster - Anemonen
6.   Temadag om Sclerose
7.   Hygge og banko
8.   Valgarrangement (Valg 2017)
9.   Julekomsammen
10.  Bestyrelseskursus for vores frivillige
11.  Besøg i Jylland om Rap om Kap (Kan vi lave et sådan)

Formålet med projektet    At give vores medlemmer og pårørende mulighed for at komme hjemmefra og ud og opleve ting med  
andre der har sclerose.

   At udvikle det frivillige arbejde og fastholde frivillige.

Målgruppen for projektet    Medlemmer med sclerose og deres pårørende.
   Vores 50 frivillige.

Projektets indhold og 
tidsramme

   Vi har 600 medlemmer, hvoraf de 200 medlemmer har sclerose.
   Både de der har sygdommen og deres pårørende har behov for at møde andre og komme ud af den isolation, 

som mange sidder i.
   01/01 – 31/12 2017

Eksempel 3
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Formålet med lokalafdelingens aktiviteter er at anvise  
Veje/muligheder for mennesker med sclerose til at få et bedre  
liv ud fra følgende:

  Skabe håb

  Vise værktøjer som kan gøre den enkelte mere selvhjulpen

  Give mennesker med sclerose gode oplevelser

Vi afholder ca. 10 arrangementer årligt.

I foråret 2020 er temaerne: 
(Her kommer liste med arrangementerne og kort beskrivelse af  
indhold/fokus.)

En lokalafdeling, der dækker mange kommuner, har formuleret et generelt 
ansøgningsskema og udsendt til dem alle.

Eksempel 4
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Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen har 55.000 
medlemmer og bidragydere og op mod 800 frivillige, som yder en stor indsats for sclerosesagen. Hovedformålet er at støtte 
de ca. 16.000 danskere med multipel sclerose og deres familier. Det sker gennem rådgivning, information og forskningsstøtte. 
Scleroseforeningen driver to sclerosehospitaler i Haslev og Ry, samt den handicapindrettede Dronningens Ferieby i Grenå.

En anden mulighed er §79
Ud over §18 er det desuden muligt at søge om midler fra det, der hedder 
§79. Det er ikke alle kommuner, der har §79, men mange har. Målgrup-
pen for disse midler er mennesker over 60 år på pension eller efterløn. 
Tilbuddene til målgruppen skal have aktiverende og forebyggende sigte. 
Ligesom ved §18 er det den enkelte kommune, som fastsætter kriterier-
ne for ansøgningen. Kontakt jeres organisationskonsulent, hvis I ønsker 
hjælp til udvikling af aktiviteter og ansøgning målrettet §79-midler.


