Note til Seniorrådets indstillinger vedr. tildeling af §
79 puljemidler i 2021
Seniorrådets § 79-udvalg har som udgangspunkt arbejdet ud fra en Pulje I på i alt
888.000 kr. og dernæst med en eventuel Pulje II på i alt 300.000 kr.
Samlet set er der indgået 68 ansøgninger fordelt på 39 foreninger, der beløber sig til
ialt 1.225.195 kr. – Samtidig skal indregnes, at der fra diverse foreninger er
modtaget ansøgninger om overførsel af godkendte tilskud i 2020 med i alt 175.868 kr.
og en ”Buffer” på 30.000 kr. – Der er således alt iberegnet et minus på 191.327,
som der ikke er dækning for i pulje I.
§ 79-udvalget har i hele arbejdet med forslag til tilskud haft følgende prioriteringer:
* ansøgninger om tilskud til lokaler, der er en forudsætning for at iværksætte
aktiviteter
* ansøgninger om tilskud til transport – herunder først de 4 indkøbsture, hvor
ældre medborgere har mulighed for selv at købe ind og være med i et socialt
fællesskab, og
dernæst afhentning af medlemmer, der har svært ved selv at møde op til
aktiviteterne eller
bor langt væk
* og til sidst ansøgninger om tilskud til aktiviteter af forskellig art.

Resultat iht. Seniorrådets indstillinger:

Aktiviteter
Leje af lokaler
Transport
Total

Tilskud til Pulje I: Tilskud til Pulje II:
351.423
76.577
267.427
5.000
269.150
15.850
888.000
97.427

Til rest i pulje II: 300.000 – 97.427 – 30.000 (buffer) =
172.573 kr.
I denne Corona-tid, der tilsyneladende fortsætter ind i 2021, er der især
mange ældre, der har svært ved at acceptere de mange restriktioner, der fra
tid til anden bliver besluttet, herunder især besøg på plejecentrene hos
beboerne. – Seniorrådet vil derfor gerne foreslå, at det ovennævnte
restbeløb på 172.573 kr. fordeles på kommunens plejecentre til

opmuntring og glæde for beboerne med f.eks. musik-underholdning, fælles
arrangementer og udflugter.
Endelig vil Seniorrådet gerne foreslå, at en tidligere aftalt ”særordning”
vedrørende Rebbølcentret tages op til overvejelse. § 79-udvalget blev for et
par år siden gjort opmærksom på, at der den 4.2.2015 i Social- og
Sundhedsudvalget – efter forhandling med Rebbølcentret og formændene for
Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget – blev truffet
beslutning om en ”særaftale”, således at Rebbølcentret i 2015 tildeles 50.000
kr. til driftsudgifter fra § 79-midlerne i lokaletilskud under forudsætning af, at
Rebbølcentret søger årligt og forpligter sig til at samarbejde med kommunen
om forebyggende og aktiverende tilbud.
Af Aabenraa kommunes hjemmeside fremgår, at ”Folkekulturhuset
Rebbølcentret” er en selvejende institution, der driver allehånde former for
kulturtilbud: udstillinger, koncerter, foredrag, debatmøder, folkedans,
seniordans, oplysningsvirksomhed, musikskole m.m.
Der kommer folk i alle aldersklasser på Rebbølcentret, og med de ovennævnte
tilbud i ”Folkekulturhuset Rebbølcentret” har Seniorrådet fået de overvejelser,
om ”Rebbølcentret” ikke retteligt i stedet skulle henhøre under Kulturog Fritidsudvalget, da vi ikke mener, at ”Folkekulturhuset Rebbølcentret”
kan opfattes som en forening/organisation, der kan tildeles midler i.h.t. § 79,
ligesom der ikke ydes § 79-midler til driftsudgifter.
(Der kan henvises til beslutningsreferat fra d. 2.4.2015 pkt. 17 i Social- og
Sundhedsudvalget med behandling af dagsordenspunktet ”Tilskud til
Rebbølcentret”).

