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1. Resumé
Tilskud til foreninger efter servicelovens §79 reduceres, så der fremover alene ydes tilskud til
aktiviteter, der understøtter motion, træning og forebyggende tiltag.
2. Status
Tilskud ydet efter §79 er en såkaldt ”kan ydelse”, hvor kommuner kan iværksætte eller give
tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Byrådet fastsætter
retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.
Kommunen kan vælge at støtte konkrete tilbud, at stille et beløb til rådighed, som brugeren
selv forvalter, eller at stille lokaler til rådighed.
Høje-Taastrup kommune yder §79 tilskud til konkrete aktiviteter i kommunens foreninger, der
henvender sig til pensionister og borgere med handicap. De overordnede kriterier for tildeling
af tilskud efter servicelovens §79 blev vedtaget af Byrådet i 2009, hvor Ældre- og
Sundhedsudvalget blev bemyndiget til at prioritere tildelingen af tilskuddene.
Tildeling af midler fra puljen har de seneste fire år taget udgangspunkt i de fire
indsatsområder:
1. Motion, træning og forebyggende tiltag - omfattende alle former for motion der giver
kommunens ældre og handicappede borgere mulighed for at bevare og øge deres
funktionsniveau og sundhed.
2. Frivilligt arbejde – omfattende tilskud til foreninger der laver aktiviteter, som
understøtter politikken for værdig ældrepleje. Værdige ældrepleje omfatter den
enkelte borgers livskvalitet, selvstændighed og værdighed.
3. Frivilligt arbejde omkring plejecentrene - omfattende alle former for fælles aktiviteter
for beboere på plejecentrene og borgere i plejecentrets lokalområde.
4. Aktiviteter til bekæmpelse af ensomhed
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Alle indsatsområder understøtter kommunens Værdig Seniorpolitik og Sundhedspolitik, der
lægger vægt på, at borgerne er aktive hele livet.
Tildeling af tilskud i de senere år viser, at kommunens klubber og foreningerne for ældre
generelt søger og tildeles tilskud i henhold til puljens overordnede formål, men der er
forholdsvis mange ansøgninger vedr. tilskud til busture og udflugter.
3. Ændringsforslag
Tilskud til foreninger, jf. servicelovens §79, reduceres med 0,2 mio. kr. fra 2022, så der
fremover ikke ydes tilskud til busture og udflugter, men alene gives tilskud til motion, træning
og forebyggende tiltag.
Puljen til understøttelse af foreninger og klubbers §79 aktiviteter udgjorde i 2021 379.000 kr.,
heraf er de 137.200 kr. anvendt til aktiviteter i henhold til puljens formål (48.500 kr. til
motion, træning og forbyggende tiltag, 118.700 kr. til frivilligt arbejde der understøtter
værdig ældrepleje). Øvrige puljemidler er anvendt til aktiviteter, der faldt uden for de tre
indsatsområder (transport til aktiviteter, udflugter, foredrag, musik mv). Tilskudsåret 2021 er
dog noget atypisk og præget af Covid-19, idet flere klubber har haft uforbrugte midler fra
2020, som de har kunnet overføre til 2021.
4. Konsekvens
Ved at reducere puljen med 0,2 mio. kr. vil der fremover være 176.000 kr. til understøttelse
af aktiviteter i henhold til puljens formål.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ingen sammenhæng til andre prioriteringsbidrag
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