
 

 

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet 
 

En guide til ansøgning af §79-midler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Kriterier for fordeling af § 79-puljen til frivilligt arbejde 

på ældreområdet 

I det følgende kan du læse mere om §79-midler, hvem der kan 

ansøge, og hvordan du ansøger om støttemidler.  

 

Formål med § 79-puljen  

Ifølge Servicelovens § 79 kan Kommunalbestyrelsen iværksætte 

eller give tilskud til aktiverende og forebyggende aktiviteter til 

ældre. Frederiksberg Kommune har afsat 4,6 mio. kr. i 2016-19 til 

at give økonomisk støtte til ældreforeninger, der tilbyder klub-, 

aktivitets- og netværksskabende tilbud til ældre borgere.  

Disse tilbud skal medvirke til, at den enkelte ældre borger kan 

forblive sund, aktiv og selvhjulpen længst muligt. 

Frederiksberg Kommune giver støtte til organisationer, foreninger 

og netværk og vægter aktiviteter, der tager udgangspunkt i de 

gældende politikker for ældre, herunder ældrepolitikken, 

værdighedspolitikken samt sundhedspolitikken. De nuværende 

politikker kan findes på http://www.frederiksberg.dk/Politik-og-

demokrati/Politikker-og-planer.aspx. 

Målgruppe for tildeling af §79-midler 

Målgruppen er overordnet set borgere over 65 år på 

Frederiksberg, der kan have glæde af aktiviteterne, og i særligt 

grad:    

 udsatte ældre – fokus på måltider og fællesskaber  

 pårørende til alvorligt syge ældre (kræft, demens, 

diabetes)  

 ældre med anden etnisk baggrund 

 it-svage ældre  

Målgruppen for tilbuddene er først og fremmest ældre over 65 år, 

men da det kan være værdifuldt at integrere forskellige 

aldersgrupper i sociale netværk kan der efter nærmere aftale ydes 

støtte til tilbud, som også har dette formål.  

Regler og ansøgningsproces 

For at ansøge §79 puljen er der tre betingelser, som skal være 

opfyldt:  

 At den frivillige indsats er kernen i aktiviteterne 

 At foreningen, gruppen eller aktiviteten er lokalt forankret i 

Frederiksberg Kommune. Et projekt anses som lokalt 

forankret, hvis 1) aktiviteten fysisk foregår på 

Frederiksberg, eller 2) det kan sandsynliggøres, at 

aktiviteten er målrettet Frederiksbergborgere 
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 At målgruppen for aktiviteterne ligger indenfor den 

definerede målgruppe.  

Som noget nyt fra 2017, er det ikke et krav at man skal have 

etableret en forening for at søge tilskud, men det anbefales fortsat 

fra forvaltningens side. Tilskud bevilges ud fra en konkret og 

samlet vurdering af ældreklubbens/foreningens aktiviteter, 

herunder antallet af deltagere og arten og omfanget af 

aktiviteterne samt deres forventede effekt. 

 

Der er ansøgningsfrist en gang om året, den 1. september.  

 

§ 79-puljen annonceres hvert år i minimum 2 måneder før 

ansøgningsfristen med angivelse af frist for ansøgninger. Dette 

annonceres på kommunens hjemmeside, i lokalaviser samt på 

Facebook.  

 

Alle ansøgninger behandles i Ledelsessekretariatet for Social-, 

Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Der foretages hvert år en 

ny samlet vurdering ud fra det konkrete ansøgerfelt og på denne 

baggrund udarbejdes et forslag til indstilling. Den endelige 

indstilling behandles på et møde af Sundheds- og 

Omsorgsudvalget ultimo november. Alle ansøgere kan forvente 

svar på deres ansøgninger i december.  

 

Det er et krav, at ansøgningerne skal være udfyldt i Frederiksberg 

Kommunes ansøgningsskema, som er tilgængeligt på 

hjemmesiden 2 måneder før ansøgningsfristen.  

 

Der vil af bevillingen fremgå bevillingsperiode og andre relevante 

forhold, herunder at bevillingen er givet under den klausul, at der 

efterfølgende afleveres et revisorpåtegnet regnskab.  

 

Hvad yder vi støtte til? 

 

 Konkrete aktiverende og forebyggende tilbud til borgere, 

der er udført af frivillige  

 Aktiviteter, der understøtter at den aktiverende og 

forebyggende indsats kan foregå, fx transport, IT, 

kontorartikler samt rekruttering, kvalificering, supervision 

og fastholdelse af frivillige.  

 Løbende driftstilskud  

 Aktiviteter, der er åben for alle borgere i målgruppen 

Særligt i forhold til lokaleudgifter: 

Frederiksberg Kommune arbejder i disse år, på at få en bedre 

lokaleudnyttelse. Der er generelt mangel på lokaler og plads 

og vi bliver fortsat flere på Frederiksberg. Derfor er det et mål 

at både kommunale og private lokaler anvendes optimalt og 



det anses som en værdi, at aktiviteter og brugere skaber liv i 

eksisterende kommunale lokaler. 

Derfor har Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttet følgende 

for tildeling af §79 støtte fra 2017:  

 Lokaleudgifter kan ikke indregnes i projektansøgninger, 

såfremt der kan findes andre lokalealternativer i 

kommunalt eller andet regi.  

Evaluering af § 79- støtte 

 

Foreninger, der modtager mere 150.000 kr. i støtte skal fra 2017 

aflevere en evaluering af aktiviteterne. 

Der skal anvendes et evalueringsskema, som findes på 

hjemmesiden, og Frederiksberg Kommune vurderer løbende 

evalueringerne for at få et indtryk af effekten af den økonomiske 

støtte. Evalueringerne giver mulighed for at få et indblik i de 

enkelte foreningers arbejde og udfordringer samt at følge 

udviklingen i organisationer og foreningerne på Frederiksberg 

generelt. Den skriftlige evaluering suppleres ved halvårlige 

dialogmøder.  

Evalueringsskemaet skal indsendes så snart aktiviteten er 

afsluttet eller senest i marts året efter foreningen har modtaget 

støtte.  

Indsendes der ikke både evaluering og regnskab for støtten, kan 

jeres forening ikke søge om § 79 støtte året efter.  

 

Partnerskabsaftaler 

 

Frederiksberg Kommune ønsker at fremme partnerskaber med 

frivillige foreninger, som vil være med til at udvikle tilbuddene på 

social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med fokus på 

inddragelse af civilsamfundet. 

Det er ikke en betingelse for at modtage tilskud efter § 79, at der 

indgås en partnerskabsaftale, men afhængigt af det enkelte 

tilbuds art, omfang og varighed kan en sådan aftale være en god 

ramme og platform for at udvikle civilsamfundskonceptet og 

fremme mulighederne for inddragelse af frivillige kræfter til gavn 

for målgruppen. 

En partnerskabsaftale vil i givet fald være en rammeaftale, som 

løbende kan omfatte forskellige aktiviteter inden for en overordnet 

formålsformulering for tilbuddet, og hvor de konkrete aktiviteter 

aftales særskilt mellem parterne med beskrivelse af: 

- formålet med tilbuddet 

- målgruppe for tilbuddet 

- aktiviteternes art og indhold 



- fysiske rammer og volumen 

- varighed/periode 

- samarbejdsrelationer 

- opfølgning/evaluering 

- budget og regnskab 

- evt. andre forhold 

Partnerskabsaftalen kan i øvrigt efter nærmere aftale udformes, 

så den passer bedst muligt til det konkrete formål. 

Hvor får du hjælp til ansøgningsprocessen? 

 

Frederiksberg Kommune udøver rådgivning om støttemuligheder 

m.m. til interesserede. Henvendelse herom kan ske til konsulent 

på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Rasmus 

Højer-Pedersen, som kan kontaktes via mail: 

raho01@frederiksberg.dk eller telefon 2898 5123.  

 

Yderligere inspiration og hjælp til frivilligt arbejde 

 

Har du brug for mere inspiration og hjælp til det frivillige arbejde, 

har vi her samlet en oversigt over organisationer, hjemmesider 

mm., der er gode at have kendskab til som frivillig: 

 

Specifikt for Frederiksberg 

Frederiksberg Kommune - Frivillighed 

Her finder du diverse informationer der er relevante for din 

ansøgning om §79-midler, eksempelvis datoer for 

informationsmøde og praktisk hjælp til ansøgningen. 

Hjemmeside: http://www.frederiksberg.dk/Borger/Aeldre/Soeg-

puljemidler.aspx  

Frivillighedsportalen  

På Frivillighedsportalen finder du blandt andet arrangementer for 

frivillige og en frivillighedshåndbog. Det er også her du kan finde 

frivillige jobs på Frederiksberg, hvis du kunne tænke dig at blive 

frivillig. 

Hjemmeside: www.frivillighed.frederiksberg.dk/  

 

Generelt 

Center for frivilligt socialt arbejde 

Hos Center for frivilligt socialt arbejde har de en række 

rådgivnings- og kompetenceudviklende tilbud til frivillige 

foreninger. Derudover kan du finde nyheder, lovgivning mm. på 

frivilligområdet på deres hjemmeside. 
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Hjemmeside: www.frivillighed.dk  

Frivilligjob 

Mangler I frivillige i jeres organisation? Så er Frivilligjob det helt 

rigtige værktøj til at rekruttere frivillige. Frivilligjob er nemlig en 

frivillig jobportal, hvor I kan slå jobopslag op, samtidig med at folk 

der søger frivilligt arbejde, kan blive matchet med jeres 

organisation. 

Hjemmeside: www.frivilligjob.dk    
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