Mariagerfjord Kommunes politik
for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte efter § 79 i
Lov om Social Service.
Indledning
(Kilde: Vejledning nr. 2 til serviceloven)
Kommunalbestyrelsen kan efter § 79 iværksætte eller yde støtte til generelle tilbud med
aktiverende og forebyggende sigte. De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge
forværring og sikre vedligeholdelse af den ældres helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.
Aktiviteters betydning for funktionsevnen har i de senere år været genstand for en omfattende
forskning. Den viser, at aktive ældre ofte har en bedre fysik, og at kondition har en positiv effekt på
levealder og livskvalitet. Forebyggelse af fx ensomhed eller andre sociale problemer har ligeledes
en positiv effekt på den ældres trivsel.
Det siger loven
§ 79. Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende
sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.
Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1.

Kontaktperson
For at sikre en god, direkte kontakt mellem kommune og de forskellige samarbejdspartnere
udpeger kommunen en kontaktperson. Kontaktpersonen vil være ansat i den Borgerrettede
forebyggelse og skal koordinere samarbejdet med samarbejdspartnerne og kommunen.
Kontaktpersonen vil også være ansvarlig for administration af § 79 midler.
Forankring i kommunen
Forvaltningen af § 79 midlerne ligger under sundheds- og omsorgsudvalget og administreres af
den Borgerrettede Forebyggelse. Beslutning om tildeling af midlerne foretages af udvalget.
Tildeling af paragraf 79 midler
Formål
Tilskud fra § 79 puljen skal anvendes til generelle tilbud med et forebyggende og aktiverende sigte.
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Tilbuddene skal omfatte aktivitetsprægede tilbud, hvis formål det er at øge og bevare brugernes
muligheder for at klare sig selv.
Målgruppe
Mariagerfjord Kommunes Byråd har politisk vedtaget, at målgruppen er pensionister og/eller
borgere over 60 år.
Eksempler på generelle aktiverende og forebyggende tilbud
Klubarbejde
Undervisning
Foredrag
Studiekredsarbejde
Gymnastik
Anden ældreidræt
Ovennævnte eksempler er ikke udtømmende.
Det forudsættes, at eksisterende kommunale lokaler i videst muligt omfang anvendes til
aktiviteterne.
Hvem kan søge
Frivillige sociale klubber/foreninger/organisationer og grupper af borgere eller enkelt borger, der:
-

arbejder med aktiverende og forebyggende sigte og

-

som hovedsagligt fungerer ved frivillig arbejdskraft og

-

hvor støtten retter sig mod kommunens +60-årige og førtidspensionister

Kriterier for ansøgninger
Følgende kriterier indgår i prioritering af ansøgningerne:
•

Aktiviteter, hvor det forebyggende og aktiverende element er det primære formål, prioriteres

•

Arbejdet/aktiviteten skal finde sted i Mariagerfjord Kommune

•

Geografisk spredning i kommunen

•

Aktiviteterne skal være åbne for alle inden for målgruppen

Der kan ikke ydes tilskud, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud. Her gælder den almindelige
regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes.
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Regnskab
Ved tilskud fra § 79 midlerne skal der efter anmodning kunne indsendes dokumentation/kvittering
for afholdelse af udgifterne.
Ansøgning
Ansøgningsskema kan downloades på www.mariagerfjord.dk eller rekvireres ved kommunens
kontaktperson.
Frister for ansøgninger
Der er ansøgningsfrist til § 79 midlerne 1 gang årligt. Puljerne bliver annonceret i den lokale presse
ca. en måned før ansøgningsfristerne. Datoen for ansøgningsfristen kan findes på
www.mariagerfjord.dk.
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