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Baggrund

 
Lovmæssigt 
grundlag

 
Samspil med  
andre politikker

Baggrund
Aabenraa Kommune ønsker at støtte fore-
byggende og aktiverende tilbud til ældre ved 
at skabe rammerne for, at frivillige kan ud-
føre og udfolde forebyggende og aktiverende 
tilbud, som er til gavn for alle kommunens 
ældre. 

Lovmæssigt grundlag
Efter Servicelovens § 79 kan Kommunalbe-
styrelsen iværksætte eller give tilskud til ge-
nerelle tilbud med aktiverende og forebyg-
gende sigte.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retnings-
linjer for, hvilke persongrupper der kan be-
nytte tilbuddene. 

Samspil med andre politikker
Politikken for tilskud til forebyggende og ak-
tiverende tilbud til ældre relaterer til og skal 
understøtte: 

• Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 
2012-2020 – ”Sundhed i vækst og hver-
dag”. 

• Aabenraa Kommunes politik for æl-
dre – ”Det gode og aktive hverdagsliv”.  

Det betyder, at der er fokus på, at 
 
• få flere sunde ældre borgere i Aabenraa 

Kommune med godt helbred og høj livs-
kvalitet.

• give ældre borgere mulighed for at 

– deltage i fællesskaber 
– tage ansvar for eget liv 
–  have indflydelse på og være med til  
 at skabe egen tilværelse 
– være noget for andre 
– blive opfattet som en ressource 
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aktiverende  
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Målgruppe  
for tilbud

 
Hvem kan  
få tilskud?

 
Hvad kan der  
søges tilskud  
til – og hvilke  
krav stilles der?

Hvad er et forebyggende og 
aktiverende tilbud til ældre? 
Forebyggende og aktiverende tilbud til ældre 
er en aktivitet eller indsats, der sigter på at 
give enkelte personer eller grupper en øget 
velfærd eller livskvalitet, eller som sigter på 
at øge ældres egenomsorg og mulighed for 
en aktiv tilværelse.

Målgruppe for tilbud
Målgruppen er borgere over 60 år og alle 
pensionister i Aabenraa Kommune, herunder 
også foreninger/organisationer med hjem-
sted i kommunen, og hvis aktiviteter retter 
sig mod pensionister.

Hvem kan få tilskud?
Netværksgrupper, klubber, organisationer el-
ler foreninger der arrangerer tilbud for mål-
gruppen. Der gives kun tilskud til frivilligt og 
ulønnet arbejde. 

Tilskuddet udbetales for 
ét år ad gangen.  

Hvad kan der søges tilskud til 
– og hvilke krav stilles der?
Der kan gives tilskud til leje af lokaler,  
aktiviteter og kørsel, herunder indkøbsord-
ninger.

 

Der kan søges tilskud til leje af lokaler i for-
bindelse med gentagne såvel som enkelt-
stående aktiviteter. Støtten kan være i form 
af økonomisk tilskud til leje af eksterne loka-
ler eller lån af kommunale lokaler. 

Ved ansøgning om støtte til aktiviteter vil der 
blive lagt vægt på opstart af nye aktiviteter 
og allerede eksisterende, velfungerende ak-
tiviteter. Eksempelvis kan der gives tilskud 
til materialer i forbindelse med opstart af en 
aktivitet men ikke til løbende forbrug.   
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Hvad kan der  
søges tilskud  
til – og hvilke  
krav stilles der?

Der gives ikke tilskud til forplejning, der for-
ventes dækket gennem egenbetaling.

Der gives ikke tilskud fra både § 79 og § 18 
til samme aktivitet.

Ved tildeling af tilskud, vil der blive lagt vægt 
på, at aktivitetstilbuddene understøtter føl-
gende faktorer:

• Et aktivt liv i det omgivende miljø.
• Sundhedsfremmende og forebyggende.
• Inkluderende frem for ekskluderende.
• Foreninger/organisationer er åbne om 

deres arrangementer, hvilket bl.a. sker 
ved, at disse bliver offentliggjort.

 

Der prioriteres aktiviteter, hvor 
deltagerne kommer ud af eget hjem 
og mødes i lokalmiljøet, og dermed 
fremmer fællesskabelse og forebyg-
ger ensomhed og social isolation 
samt giver den enkelte borger et 
meningsfuldt livsindhold.

Et aktivt liv i det 
omgivende miljø 

 

Der prioriteres aktiviteter, der kan 
virke sundhedsfremmende for delta-
gerne både i relation til selve akti-
viteten og på sigt i form af ændret 
levevis, øget viden om sundheds-
fremme etc. Sundhedsfremme kan 
gøre sig gældende i både sociale og 
fysiske aktiviteter.

Sundhedsfremmende 
og forebyggende 

 

Der prioriteres aktiviteter, der virker 
inkluderende i deres udfoldelse. Ak-
tiviteter der er opsøgende i sin ka-
rakter, som er tilgængelige for flere 
nye grupper eller borgere og tilgode-
ser forskellige ønsker og behov prio-
riteres. 

Inkluderende frem 
for ekskluderende

Fællesskab...
Trivsel...Sundhed... Livskvalitet...
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Ansøgning

 
Revision og 
regnskab

Ansøgning
Ansøgninger behandles en gang årligt af 
Social- og Sundhedsudvalget. Inden da har 
Seniorrådet gennemgået indkomne ansøg-
ninger og givet anbefalinger på baggrund af 
disse. 

Ansøgningsfristen er årligt 1. november. 

Kommunens ansøgningsskema skal benyt-
tes og kan sammen med vejledning findes på 
kommunens hjemmeside eller fremsendes 
ved henvendelse til Social- og Sundhedsfor-
valtningen. 

Afgørelser på ansøgning om midler meddeles 
skriftligt umiddelbart efter Social- og Sund-
hedsudvalget har taget stilling til ansøgnin-
ger i december. Bevilgede midler anvises i 
februar for det ansøgte år.

Hvis din frivillige forening skal have tilskud 
fra en offentlig myndighed, kræver det, at 
din forening har et CVR-nummer. 

CVR-nummeret gør det muligt for foreningen 
at få en Nem-konto, som det offentlige er 
forpligtet til at betale et eventuelt tilskud til.

Skal du oprette, ændre, forny eller lukke 
et CVR-nummer, skal du selv registrere det 
online med Digital Signatur eller NemID på 
virk.dk

Revision og regnskab
Ved tildeling af beløb på eller under 10.000 
kr. årligt skal der ved udgangen af tildelings-
året redegøres for anvendelse af midlerne.

Ved tildeling af beløb over 10.000 kr. til og 
med 100.000 kr. årligt udarbejdes et detal-
jeret regnskab over afholdte udgifter. Regn-
skabet skal synliggøre, hvordan tilskudsmid-
lerne er anvendt i forhold til det søgte beløb. 
Regnskabet skal være revideret af en af for-
eningen valgt revisor. Revisoren bekræfter 
ved sin underskrift, at regnskabet er gen-
nemgået og revideret, og at tilskuddet er an-
vendt til det formål, hvortil det er bevilget.
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Tilbagebetaling 
af tilskud

 
Dialog og 
samarbejde

Ved tilskud over 100.000 kr. årligt skal der 
aflægges et af registreret eller statsautorise-
ret revisor revideret regnskab for anvendelse 
af beløbet.

Regnskab eller beskrivelse i henhold til oven-
stående kriterier fremsendes hvert år senest 
den 1. februar til afdelingen for Sundhed & 
Forebyggelse i Social- og Sundhedsforvalt-
ningen – mærket ”§ 79 – revision”.

Tilbagebetaling af tilskud
Såfremt der er bevilget tilskud til aktiviteter, 
lokaleleje mv. som ikke gennemføres, skal 
beløbet som udgangspunkt tilbagebetales. 

I forbindelse med aflæggelse af regnskab, 
synliggøres det at midlerne er brugt til det 
ansøgte formål. Midler der ikke er benyt-
tet til det ansøgte formål tilbagebetales til 
Aabenraa Kommune. Vurderingen af dette 
foretages administrativt af Social- og Sund-

hedsforvaltningen og kun i sager af principiel 
karakter forelægges disse Social- og Sund-
hedsudvalget.

Dialog og samarbejde
Et godt samarbejde mellem Aabenraa Kom-
mune og de foreninger, der modtager tilskud 
til forebyggende og aktiverende tilbud til æl-
dre er vigtigt. Derfor ønsker Social- og Sund-
hedsudvalget en konstruktiv og åben dialog 
med aktører på ældreområdet. 

Hvert år afholder Social- og Sundhedsudval-
get et dialogmøde, hvor modtagere af tilskud 
til forebyggende og aktiverende tilbud til æl-
dre inviteres. Her vil modtagerne få mulig-
hed for at fortælle om bl.a. effekten af deres 
arbejde i det forgangne år og inspirere hin-
anden til eventuelt nye aktiviteter og samar-
bejde.


