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Åben sag

Fordeling af midler fra § 79-puljen 2011 - genvurdering

Sagsfremstilling:
Ældreudvalget besluttede 05.04.2011 at udsætte sagen om fordeling af § 79-puljen.
Efter § 79 i lov om social service har kommunen mulighed for at give tilskud til generelle tilbud
med et aktiverende og forebyggende sigte til ældre og handicappede efter Byrådets nærmere
retningslinjer.
Ældreudvalgets særlige prioritering for 2011
Udvalget har 11.01.2011 besluttet, at § 79-puljen i 2011 bliver fordelt i prioriteret rækkefølge til
ansøgninger, der retter sig mod
1. Motion/forebyggende tiltag
2. Støtte aktiviteter, der er med til at understøtte frivilligt arbejde, og tiltag i forbindelse
med projekt Fokusskifte
3. styrke det frivillige arbejde omkring plejecentrene i form af aktiviteter for beboerne på
plejecentrene og borgere i lokalområdet.
Udgifter til bus- eller anden transport i forbindelse med udflugter vil kun blive dækket i mindre
omfang.
§ 79-puljens størrelse i 2011
Budgettet i 2011 for den samlede § 79-pulje udgør i alt 490.900 kr.
Der er på forhånd disponeret over 120.000 kr. fra transportpuljen til Partnerskabsaftaler og
60.000 kr. til transport i henhold til Folkeoplysningsloven, i alt 180.000 kr.
§ 79-puljen er herefter fordelt på:
Tilskud til foreninger
224.600,00 kr.
Transport
86.300,00 kr.
I alt
310.900,00 kr.
Ansøgninger modtaget i 2011
Der er modtaget ansøgninger for i alt 566.463,00 kr., hvoraf størsteparten 393.063 kr. er søgt til
ikke prioriterede områder, specielt til udflugter og transport til foreningernes arrangementer.
Administrationen har valgt at opsplitte ansøgningerne fra OK-Klubben, Hedehusene Pensionistforening, 3F Hedehusene Efterløn- og Seniorklub og Fløng Ældreklub under de forskellige områder, deres ansøgning vedrører.
Administrationen har vurderet, at man på den måde bedst kan vise hvilke dele af ansøgningerne,
der hører under de prioriterede områder.
Område 1: Motion/forebyggende tiltag
Der er modtaget ansøgninger for 94.600 kr. til motion og forebyggende tiltag.
Hedeland Golfklub, Oldtimer-afdelingen har søgt tilskud til turneringer, og 3 bowlingklubber har
søgt tilskud til baneleje.
Administrationen har genvurderet ansøgningerne fra de 3 bowlingklubber og har på fordelingsskemaet beskrevet klubbernes medlemstal, herunder hvor mange medlemmer, der er fra HøjeTaastrup Kommune. Tilskud til foreningerne er givet ud fra budget for 2011 og det senest afleverede regnskab samtidig med, at der er taget højde for medlemsfordelingen.
Tåstrup Billard Klub har en stor seniorafdeling på ca. 70 ældre, og de udgør 64 % af medlemmerne. De er meget aktive, hvilket giver stor slid på bordenes beklædning og spilleudstyret,
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hvilket betyder, at begge dele skal udskiftes hvert år. Klubben anbefales tildelt 9.600 kr., hvilket
svarer til dækning på 64 % af den ansøgte udgift.
OK-Klubben har søgt tilskud til instruktørkursus og køb af krolfsæt, som kan bruges i Kulturhusets sommerferie. Hedehusene Pensionistforening har søgt tilskud til køb af redskaber til stolegymnastik, og TIK Gymnastik har søgt tilskud til dækning af løn og andre omkostninger ved
vandgymnastik og motionsgymnastikken for ældre. Tilskuddet til foreningen bør betinges af, at
de i deres regnskab gør rede for både deres udgifter og indtægter til deres aktiviteter for ældre.
Administrationen foreslår, at der i alt bliver fordelt 53.300 kr. til område 1, og at det primært er
nye tiltag, der bliver prioriteret. Taastrup Billard Klub tildeles et beløb svarende til 2009tilskuddet. TIK Gymnastik tildeles et tilskud svarende til tildelingen for 2010 til vandgymnastik
og motionsgymnastik. Fordelingen fremgår af bilaget.
Område 2: Aktiviteter der understøtter frivilligt arbejde i fm. Fokusskifte
Der er kun modtaget en enkelt ansøgning fra Seniorklubben i Blåkilde, som falder ind under aktiviteter, der understøtter frivilligt arbejde i fm. Fokusskifte. De søger 36.100 kr. til etablering af
systue, hvor det er tanken, at ældre kan hjælpe hinanden med at sy og reparere tøj.
Administrationen foreslår, at der bliver givet tilskud til symaskiner og inventar for i alt 26.100 kr.
Da der ikke er modtaget flere ansøgninger, foreslår administrationen, at der afsættes 34.456 kr.
til en pulje, som administrationen kan anvende/fordele til klubber og organisationer, der igangsætter nye initiativer for frivilligt arbejde, så som Spisevenner, der hjemme hos en borger spiser
sammen med en ældre medborger, så pgl. får lidt mere at spise.
Administrationen er opmærksom på, at foreningerne er i gang med at lave projekter, som understøtter Fokusskifte, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at have en pulje til kommende projekter.
Administrationen foreslår, at der i alt bliver fordelt 60.556 kr. til område 2, jfr. bilaget.
Område 3: Aktiviteter rettet mod beboere på plejecentrene og borgere i lokalområdet
Der er ingen foreninger, der har søgt tilskud til aktiviteter, der inddrager både beboere og omkringboende borgere i plejecentrets lokalområde.
Administrationen har dog valgt at lægge ansøgningerne fra Pensionisternes Hus og plejecentrenes støtteforeninger her, og der er søgt for i alt 42.700 kr.
Pensionisternes Hus foreslås tildelt 13.000 kr. og de 3 støtteforeninger foreslås tildelt således:
Støtteforeningen Solstrålen 7.500 kr. til den årlige udflugt, Støtteforeningen Kløverblomsten
8.000 kr. til deres arrangementer og Sengeløsevennerne 8.000 kr. til udflugt for beboerne.
Administrationen foreslår, at der i alt bliver fordelt 36.500 kr. til område 3.
Område 4: Andre aktiviteter (ikke prioriterede områder)
Der er kommet ansøgninger for i alt 393.063 kr. til denne gruppe, og de fordeler sig således:
A. Kørsel af medlemmer til foreningens aktiviteter
109.642,00 kr. (4 foreninger)
B. Arrangementer: foredrag, musik, fællesspisning, banko
119.763,00 kr. (5 foreninger)
C. Ture og udflugter
109.642,00 kr. (14 foreninger)
Nogle foreninger har ansøgninger til flere af ovenstående grupper, hvorfor det bliver til mere end
de 19 foreninger, der har søgt tilskud.
Ved gennemgang af foreningernes årsregnskab fremgår det, at nogle foreninger har øget deres
kassebeholdning som følge af kommunens tilskud. Andre har brugt det til at bespise medlemmerne på ture eller til arrangementer.
OK-Klubben og 3F Hedehusene Efterløn- og Seniorklub, der er store klubber, har alene ansøgt i
alt 133.630 kr. til transport og arrangementer.
Ifølge Ældreudvalgets prioritering af 11.01.2011 vil man kun i mindre grad dække udgifter til
bustransport i forbindelse med udflugter, og administrationen foreslår derfor, at ansøgninger til
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område 4 tildeles 50 % i tilskud af deres ansøgning bortset fra enkelte ansøgninger, hvor tildelingen bliver begrundet nedenfor.
Ad A
Dansk Blindesamfund og Dansk Handicapforbund står for 2 store ansøgninger om tilskud til kørsel til aktiviteter. Dansk Blindesamfund har i deres ansøgning på 42.600 kr. medtaget kørsel til
voksenundervisning på 12.000 kr. Denne del tages ud således, at de kan søge, hvis de får behov
for det. Der er 5-6 deltagere fra Høje-Taastrup til deres arrangementer, og foreningen bliver tildelt tilskud svarende til de øvrige foreninger svarende til 50 % af udgiften, hvilket giver 15.300
kr. Dette tal modregnes 11.856 kr., som er udbetalt for meget i 2010, hvorfor de kun får udbetalt 3.444 kr. i 2011.
Dansk Handicapforbund søger om 48.412 kr. i tilskud til transport ud fra antal medlemmer fra
Høje-Taastrup Kommune, og deres regnskaber viser, at der deltager i gennemsnit 17 fra kommunen i hvert arrangement.
OK-Klubben søger 14.630 kr. og Fløng Ældreklub søger 4.000 kr. i transporttilskud til deres arrangementer.
Ad B
Der er 5 foreninger, der har søgt tilskud til deres arrangementer. OK-Klubbens ansøgning udgør
den største del med 68.400 kr., dernæst 3F Hedehusene Efterløn- og Seniorklub med 30.000 kr.,
og heri er medregnet udgifter til museumsbesøg og udflugter uden nærmere specifikation.
3F Høje-Taastrup efterløn- og seniorklub søger om 9.000 kr. til 4 musikarrangementer, og Fløng
Ældreklub søger om 6.000 kr. til deres forskellige aktiviteter.
Administrationen foreslår, at Fløng Ældreklub tildeles 4.000 kr. til arrangementer med foredrag
og musik, men at der ikke gives tilskud til fællesspisningen.
Hobbyværkstedet fik nogle stenslibemaskiner og smykkeværktøj, og disse maskiner skulle pludselig flyttes i juni 2010, hvorfor de har haft en udgift til flytning på 2.662,50 kr. og udgift til nye
slibesten på 700 kr. Administrationen anbefaler, at de får disse udgifter på ca. 3.400 kr. dækket.
Til gengæld dækkes udgift på 3.000 kr. til musik i fm. deres jubilæum ikke.
Ad C
Administrationen foreslår, at alle ansøgninger om tilskud til ture og udflugter bliver imødekommet med 50 % af deres ansøgning.
Administrationen foreslår, at der i alt bliver fordelt 160.544 kr. til område 4.
I alt til fordeling
Motion og forebyggende tiltag
Aktiviteter der understøtter frivilligt arbejde
Aktiviteter der retter sig beboere på plejecentre mv.
Andre aktiviteter
I alt fordelt

310.900
53.400
60.500
36.500
160.500
310.900

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Økonomi:
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag:
Servicelovens § 79 og Folkeoplysningsloven
Plangrundlag:
Ingen bemærkninger
Information:
Ingen bemærkninger
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Høring:
Sagen er sendt til høring i Seniorrådet i forbindelse med sagens forelæggelse for Ældreudvalget
den 5. april 2011.
Vurdering:
Administrationen har ud fra de besluttede kriterier for tildeling fra § 79-puljen vurderet de modtagne ansøgninger og har udarbejdet forslag til fordeling af midlerne i henhold til vedlagte bilag.
Administrationen vurderer, at Ældreudvalgets prioriteringer vil blive tilgodeset ved den ovenfor
beskrevne fordeling.
I vurderingen har administrationen gennemgået foreningernes økonomiske forhold og sammenholdt ansøgning, budget og regnskab med deres medlemsantal og især kigget på hvor mange,
der er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune (beskrevet som HTK i bilaget over fordeling).
Administrationen vil i tilskudsmeddelelsen bede foreningerne specificere deres årsregnskab således, at det tydeligt fremgår, hvordan de har brugt tilskuddet.
Andre relevante dokumenter:
Ældreudvalgets prioritering af strategiske mål for § 79 midler i 2011 – dok. 3036004.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at § 79-puljen bliver fordelt som foreslået i bilaget.
Bilag:
Ændringsforslag til fordeling af § 79-puljen efter Ældreudvalgets møde 5. april 2011 (3170989)
Ældreudvalget (sag 1)
Godkendt
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