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105 § 79 2019 Tilskud til aktiverende foranstaltninger godkendelse
27.35.08-Ø40-3-18 – TineVNie
Resumé
Til godkendelse i SSU, efter indstilling fra Ældrerådet og Handicaprådet, foreligger oplæg til
bevilling af tilskud til aktiverende foranstaltninger i 2019, i henhold til Servicelovens § 79.
Indstilling
Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at
1. Godkende forslag til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 2019.
Beslutning
Ikke til stede: Flemming Petersen (V)
Godkendt.
Sagsfremstilling
I budget 2019 er der afsat kr. 172.000 til fordeling efter Servicelovens § 79, heraf er der brugt
kr. 5.550 til annoncering, hvilket efterlader 166.450 kr. til uddeling til foreningerne.
Ved ansøgningsfristen den 4. oktober 2018 havde forvaltningen modtaget 22 ansøgninger til
puljen i Ældrerådet´s regi og 5 ansøgninger til puljen i Handicaprådet´s regi.
På grund af en fejl i det elektroniske ansøgningssystem blev vedhæftede annonce indrykket i
Stevnsbladet i uge 39. Problematikken blev også beskrevet på kommunens hjemmeside, og
Ældrerådet blev opfordret til at videreformidle informationen. Efter ansøgningsfristen den 4.
oktober kontaktede forvaltningen alle tidligere kendte ansøgere, for at sikre at at alle
ansøgninger kom med i ansøgningspuljen.
Ældrerådet behandlede sagen om fordeling af § 79 tilskud den 8. november. Ældrerådets andel
udgør 75 % af af den samlede pulje, svarende til 124.800 kr.
Den 15. november godkendte Handicaprådet administrationens forslag til fordeling af 2019
midlerne til handicapforeninger. Handicaprådet´s andel udgør 25 % af puljen, svarende til
41.600 kr.
Rådenes indstillinger til fordeling af § 79 tilskud 2019 foreligges SSU til godkendelse.
Økonomi
Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne forventes at kunne
holdes indenfor 166.450 kr., som er afsat til § 79 tilskud i 2019.





Bilag
§79 2019 - ældreområdet
§ 79 2019 - handicapområdet
Retningslinjer for tildeling af tilskud efter Servicelovens § 79 - 2017
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