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151 Danmark spiser sammen 2019 - ansøgning om § 18
midler
27.15.12-Ø40-1-18 – TineVNie
Resumé
Behandling af Ældresagens ansøgning om § 18 midler til arrangementet "Danmark spiser
sammen 2019".
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at:
1. behandle Ældresagen´s ansøgning om § 18 midler til arrangementet "Danmark spiser
sammen 2019".
Beslutning
Deltog ikke: Henning Urban Dam Nielsen (A)
Der meddeles afslag på ansøgningen. Udvalget henviser til de øvrige muligheder for at ansøge
støtte.

Sagsfremstilling
I februar måned forespurgte Ældresagen Vallø om midler til arrangementet "Danmark spiser
sammen 2019", et arrangement som Ældresagen gennem flere år har modtaget midler til.
Sidste år besluttede SSU at tildele foreningen midler via Værdighedsmidlerne. Efterfølgende
blev Ældresagen orienteret om, at midler til dette arrangement fremadrettet skulle søges på
lige fod med alle andre foreninger, dvs. via ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde
efter Servicelovens § 18.
I forbindelse med ovennævnte forespørgsel til dette års arrangement blev Ældresagen derfor
bedt om at udfylde et ansøgningsskema til frivilligt socialt arbejde. Ældresagen blev samtidig
orienteret om, at ansøgningsprocessen for 2019 var slut, men at ansøgningen ville blive sendt
til behandling i Indstillingsudvalget.
I Stevns Kommunes frivillighedspolitik står der blandt andet, at Social- og Sundhedsudvalget
tildeler økonomisk støtte på baggrund af indstillinger fra Indstillingsudvalget, og at der vil
være én ansøgningsrunde om året. Ansøgningsprocessen har igennem en del år været i
efteråret, således at foreningerne allerede i januar får besked om tildeling/afslag samt
tilskuddet´s størrelse. Dette års § 18 pulje blev derfor behandlet i efteråret 2018, og
forvaltningen er igang med udbetaling af pengene. Puljen for 2019 er derfor opbrugt.
Indstillingsudvalget, bestående af 2 repræsentanter fra SSU, 1 repræsentant fra
Handicaprådet, 1 repræsentant fra Ældrerådet og 1 repræsentant udpeget af de frivillige
foreninger, har behandlet Ældresagens ansøgning om kr. 10.000, og det er et enigt
Indstillingsudvalg, som indstiller til SSU, at der gives afslag til Ældresagen.
Økonomi
Vælger SSU at imødekomme Ældresagens ansøgning om kr. 10.000 til "Danmark spiser
sammen 2019", vil det få konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da den afsatte pulje for
§ 18 tilskud i 2019 er opbrugt.
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Bilag
Dagsordenspunkt: Ældresagen "Danmark spiser sammen" - Ansøgning behandlet på mødet 5.
marts 2018 kl. 14:30 (Mødelokale 1) i Social og Sundhed (2018).docx
Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde - proces 2019

Sidetal: 3

