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ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningen skal være
forvaltningen i hænde senest d.
Den bedes sendt til:

17. september 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Center for Omsorg og Rehabilitering
Sjællandsgade 40
2200 København N
Att. Afdeling for Ældreliv
Til mail: aeldreklub@suf.kk.dk
eller pr. post markeret: Ansøgning efter servicelovens § 79
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Baggrund for tilskud efter servicelovens § 79
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og
aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe
netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale,
fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i maj
2017, at det var muligt for modtagerne af tilskud efter servicelovens § 79 at modtage flerårige
bevillinger. Det er dog ikke muligt at modtage flerårige bevillinger, hvis der er tale om nye
ansøgere, der ikke har modtaget tilskud efter servicelovens § 79 i det forudgående år.
Der er erfaring for, at det er tilbud om aktiviteter, eksempelvis træning, motion og spisetilbud, der
får nye medlemmer til at møde op – men, at det er det sociale fællesskab, de oplever i forbindelse
med aktiviteten, der får dem til at blive ved med at komme. Derfor er det vigtigt, at de enkelte
klubber både tilbyder aktiviteter, der kan tiltrække nye medlemmer og gør en aktiv indsats for at
inddrage nye i fællesskaber – herunder også som frivillige.

Ansøgningsperiode
Tidligere modtager af 2-årige bevillinger kan søge til:
2019 eller
2019 og 2020 eller
2020 og 2021
Bemærk, at førstegangsansøgere kun kan søge om en etårig bevilling.

Krav til ansøgerne
I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en ældreklub bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er åben for alle ældre københavnere, der modtager social pension.
Tilbyder aktiviteter, der fremmer psykisk sundhed, livskvalitet og trivsel og forebygger og
bekæmper ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær, f.eks. i form af spisevenner.
Omfatter bevægelse og vedligeholder færdigheder – f.eks. som led i eller i forlængelse af
borgerens rehabiliteringsforløb.
Omfatter tilbud om støtte i forbindelse med livskriser.
Er udviklende og opsøgende i forhold til at få nye medlemmer, f.eks. nå nye målgrupper
med tilbud og aktiviteter, der er nye i København.
Er udviklende og opsøgende i forhold til at etablere samarbejde med plejecentre om besøg
og aktiviteter. Det kunne eksempelvis være foredrag eller samvær med plejecentres beboere.
Giver mulighed for at ældre kan være frivillige.
Har minimum 50 medlemmer. Dette kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.
Bidrager i det omfang, det er muligt, til at styrke lokale netværk og samarbejder med øvrige
klubber og kommunale deltagere i det lokale samarbejdsforum. Formålet er at fremme
samarbejdet mellem klubber mv. og skabe sammenhæng og samspil mellem de opsporende
og inkluderende tilbud i lokalområdet.

Det er ligeledes politisk vedtaget, at det kun er muligt at modtage en flerårig bevilling, såfremt
modtageren har modtaget tilskud i det forudgående år.
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Der stilles følgende formelle krav til organisering og administration:
•
•
•

•

•

•

•

•

En opdateret medlemsliste skal forefindes hos klubben. Listen skal indsendes, såfremt
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efterspørger dette i løbet af bevillingsåret.
Ved bevilling af tilskud medsendes et skema, der hver måned skal sendes til Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen som dokumentation for fremmøde og medlemstal.
Modtagere af § 79 tilskud skal have vedtægter, der er i overensstemmelse med formålet for
servicelovens § 79 og de overordnede principper for tildeling af § 79 tilskud. Vedtægterne
skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dette kan fraviges i forbindelse
med afprøvning af nye tiltag.
Modtagerne skal have en funktion for regnskab med bevillingen, hvor minimum to personer
er ansvarlige for at foretage økonomiske transaktioner. Der må således ikke forekomme
eneprokura. Dette indebærer, at to personer tegner foreningen i forhold til den bank,
tilskuddene modtages til. Dette udelukker ikke, at der kan oprettes et eller flere betalingskort
fra kontoen, som kan anvendes af enkeltpersoner.
Modtagerne skal aflægge regnskab for bevillingen senest den 1. marts det følgende år. For
bevillinger over 500.000 kr. skal regnskabet være godkendt af en registreret eller
statsautoriseret revisor. Revisors navn, adresse og status skal oplyses før udbetaling af
tilskud.
Ældreklubber, der søger tilskud, skal have adresse i Københavns Kommune. Kriteriet kan
fraviges, hvor et større antal ældre borgere med bopæl i Københavns Kommune benytter et
klubtilbud udenfor København. Der ydes dog ikke tilskud til ejendomsudgifter til
ældreklubber udenfor København. Beregningen af tilskud baseres i de tilfælde alene på
medlemmer med bopæl i Københavns Kommune.
Ældreklubberne skal være brugerstyrede. Dvs. at ledelsen skal forestås af en bestyrelse, der
vælges af medlemmerne på en årlig generalforsamling. Der kan dog dispenseres fra dette
krav, såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at brugernes medbestemmelse
er sikret på anden måde.
Ældreklubben skal sende en repræsentant til det lokale samarbejdsforum. Samarbejdsforum
indkaldes af lokalområdecheferne 3 – 4 gange årligt og har til formål at og skabe
sammenhæng og samspil mellem tilbud i lokalområdet. Så vidt muligt skal klubben bidrage
til at styrke lokale netværk og samarbejde med øvrige klubber og kommunale deltagere.

Side 3 af 6

Principper for tildeling
I ansøgningsprocessen vil der blive taget hensyn til befolkningssammensætning, målgrupper,
levealder og ældres sundhedstilstand i hvert lokalområde, og at der sikres klubtilbud til ældre i alle
bydele. Der vil også være fokus på at skabe plads til udvikling af nye tilbud og organiseringer.
Den økonomiske støtte tildeles ud fra en vurdering af hver ældreklubs ansøgning set i forhold til
andre tilbud i lokalområdet. Hvilke aktiviteter udbydes, og er der behov for tilpasning eller helt nye
tilbud? Hvilken indsats gør klubben for at tiltrække nye medlemmer, og hvordan søger man at
integrere og fastholde nye i netværk? Hvordan er de fysiske rammer og adgangsforholdene?
Principperne skal derfor ikke forstås som en facitliste, der automatisk udløser tilskud, men de vil
ligge til grund for en individuel vurdering.
Det er muligt at ansøge om flerårlige tilskud, såfremt der er modtaget tilskud i det forudgående år.
Det er endvidere muligt for en ældreklub, der er blevet tildelt en toårig bevilling at søge for den
næstkommende toårige bevillingsperiode allerede i det første år i bevillingsperioden og på den
måde kende de økonomiske forhold for tre år.
Borgerrepræsentationen godkender årligt budgettet for kommunen og dermed i den forbindelse også
det årlige budget for tilskud efter servicelovens § 79. Da det samlede budget for tilskud efter
servicelovens § 79 skal politisk godkendes årligt, vil tilpasninger af de flerårige tilskud i løbet af
tilskudsperioden derfor kunne forekomme. Midlerne fordeles efter ansøgning, og ansøgningerne
vurderes under hensyntagen til ældreklubbers størrelse, ressourcer og mulighed for at opfylde de
politisk vedtagne krav.
I bevillingsprocessen er der fokus på at:
•
•

•
•
•

Der fortsat sikres § 79 tilbud i alle lokalområder.
Det samlede tilskud/bevilling for den enkelte klub/organisation ikke overstiger 1.500-2.000
kr. pr. medlem. Kriteriet kan fraviges, hvis der foreligger særlige hensyn, eksempelvis at der
er tale om ældreklubber, som varetager en samlende funktion i lokalområdet efter lukning af
andre klubber, eller tilfælde hvor der er lejeaftaler med Københavns Ejendomme.
Fastlæggelsen af størrelsen af tilskud sker under hensyn til fremmøde, åbningstider og
aktivitetsfrekvens.
Udgifterne til husleje søges reduceret via frivillige ordninger om lokaler ved kommunale
institutioner og selvejende institutioner. For at modtage tilskud, skal Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen godkende lejekontrakten.
Ved ansøgning om en flerårig bevilling er det et krav, at der er modtaget tilskud i det
forudgående år.
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Uddrag fra servicelovens § 79
- Vejledning
- Sociale tilbud til ældre m. fl.
- Lov om social service
Kilde: Nr. 573 lov om Social Service af 24.06.2005
______________________________________________________________________________
Aktiverende og forebyggende tilbud.
§ 79. Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan
benytte tilbuddene.
Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

6.1.

Aktivitetsprægede tilbud efter § 79. Vejledning til serviceloven

121. Kommunalbestyrelsen har med bestemmelsen en hjemmel til at kunne iværksætte eller yde
tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er
kommunalbestyrelsen, der – afhængigt af kommunale forhold – træffer beslutning om
målgruppen for tilbuddene. Tilbuddene kan fx omfatte en bestemt aldersgruppe.
122. Tilbuddene omfatter aktivitetsprægede tilbud. Formålet med tilbuddene er at øge og bevare
brugernes muligheder for at klare sig selv.
Kommunalbestyrelsen afgør ud fra lokale forhold, om, og i hvilket omfang, den vil udnytte
muligheden for at iværksætte tilbud, der generelt stilles til rådighed for bestemte
persongrupper.
Tilbuddene kan derfor variere fra kommune til kommune.
Som eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbud kan nævnes aktiviteter i
form af klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde, gymnastik og anden form
for motion.
Det skal nævnes, at når der efter anden lovgivning om fx undervisning ydes tilskud til
pensionister, kan der ikke efter servicelovens § 79 ydes tilskud til pensionister til samme
form for undervisning. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en
speciallovgivning, skal denne anvendes.
Tilbud om personlig og praktisk hjælp i hjemmet, jf. § 71, stk. 1, nr. 1 og 2, kan ikke tilbydes
generelt til bestemte persongrupper efter § 79. Der kan således ikke med hjemmel i
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serviceloven tilbydes fx rengøring og madservice efter § 79. Der henvises til kapitel 5, pkt.
53.
I forbindelse med dag-/ældrecentre har kommunen imidlertid mulighed for at indrette lokaler
til fx café - virksomhed og lade andre, fx private firmaer, forestå driften heraf, således at alle
brugere får mulighed for at benytte dette tilbud.
123. Kommunalbestyrelsen afgør, hvor og hvordan tilbuddene konkret skal tilrettelægges og
udformes.
Kommunen kan vælge at yde økonomisk støtte til tilbuddene, at stille et beløb til rådighed,
som brugerne selv forvalter, eller stille lokaler til rådighed.
Kommunalbestyrelsen træffer således også beslutning om, hvorvidt tilbuddene skal
iværksættes ved kommunens egen foranstaltning eller overlades til foreninger og
organisationer eller til brugerne selv.
Brugerne skal have størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen og driften af
tilbuddene. Hvis tilbuddene omfatter ældre skal ældrerådet høres, jf. retssikkerhedslovens
§ 30.
Opgaverne kan som hidtil udføres i samarbejde med andre kommuner eller amtskommuner.
Der kan være fordele forbundet med at placere nogle af de generelle aktiverende og
forebyggende tilbud sammen med rådgivningsfunktioner og behovsbestemte ydelser som
Fx fysioterapi og ergoterapi. Et ældrecenter, hvor der er mulighed for også at inddrage og
udnytte de mere velfungerende ældres ressourcer, kan give den lokale ældreservice et mere
aktivt præg og derved gøre den mindre institutionspræget. Det vil samtidig kunne mildne
overgangen fra at være selvhjulpen til at blive afhængig af andres hjælp.
I forbindelse med placeringen af de aktiverende tilbud i et ældrecenter er det væsentligt
samtidig at være opmærksom på de svageste ældres behov. Aktiviteter bør tilrettelægges
under hensyntagen til de beboere, der har bolig i tilknytning til et ældrecenter.
124. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelsen kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
125. Det er erfaringsmæssigt mest befordrende for initiativer fra og virkelyst hos de ældre, hvis de
selv står for og styrer egne aktiviteter.
Det kan virke passiviserende på de ældre, hvis alle initiativer og beslutninger udgår fra
kommunens ansatte. Kommunen bør derfor være opmærksom på at undgå at ”omklamre” de
ældres aktiviteter.
Kommunalbestyrelsen kan tilskynde ældre-, pensionist- og idrætsforeninger m.fl. til at påtage
sig de aktiverende opgaver.
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