Trondheim kommune

Saksframlegg
SØKNAD OM MIDLER FRA ELDRERÅDET - TILDELING 2011
Arkivsaksnr.: 10/30846
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Eldrerådet i Trondheim vedtar å tildele midler til helsetiltak, sosiale tiltak og velferdstiltak i
sin 2011 som følger:
Nr.:

Organisasjon:

Søknadssum:

1.
2.
3.

Trøndelag Krigsseilerforening
Kattem Pensjonistlag
Brukerstyrt beboergruppe v/omsorgsboligen ved
Trondheim Hospital
Ranheim Helse- og velferdsenter
Dalaringen Pensjonistforening
Beboerforeningen for Th. Angells Hus og Bispegt. 4
Trondheim Døves Seniorgruppe
Norges Handikapforbund Trondheim
Havstein Seniordans v/Annelise Juliebö
Norsk Folkehjelp Nardo
Pensjonistforeningen Coop Norge Trondheim
Stiftelsen Kattem Frivilligsentral
Ranheim Pensjonistforening
Prestepensjonistene i Nidaros
Tiller Seniordansering
Heimdalpensjonistenes trimlag
Søndagsklubben v/Havstein bydelshus
Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag
Sjetne Pensjonistforening
Strindheim sanitetsforening
Ung i dag – gamal i morgon
Fagforbundet avd. 178
Trondheim grafiske pensjonistforening
Trondheim offentlige pensjonistforening
Trondheim Kommunale Pensjonistforening
Trondheim pensjonistkor
Seniornett Trondheim
Heimdal Mannskor
Trygghet i Symfoni
Seniornett Trondheim

Ikke oppg.
26.250
8.000

Forslag
tildeling:
4.000
14.000
6.000

20.000
6.500
7.000
60.000
6.000
Ikke oppg.
20.000
15.000
65.000
7.500
15.275
30.000
30.000
5.000
21.000
32.500
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
20.000
60.000

7.000
6.000
5.000
24.000
5.000
0
14.000
10.000
7.000
7.000
7.000
10.000
10.000
5.000
17.000
14.000
15.000
5.000
2.000
2.000
7.000
7.000
15.000
0
15.000
10.000
0

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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tildeling:
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575.025

250.000

250.000

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Eldrerådet i Trondheim deler ut tilskudd til eldres egne lag og organisasjoner, eller organisasjoner som har
aktiviteter for eldre mennesker i Trondheim kommune. Fra 2009 foretas denne tildelingen én gang i året.
Tildeling skjer etter Retningslinjer for tildelinger fra Eldrerådet. Retningslinjene ble revidert
07.05.2008. Disse finnes bakerst i saksframlegget.
Eldrerådets tildelingsbudsjett for 2011 er på kr. 285.000. En del av disse midlene er bundet opp av
inngåtte avtaler:
- Eldrerådet setter hvert år av kr. 25.000 til arrangementer på Eldres dag.
- Eldrerådet vedtok også 03.09.08 å bevilge kr. 10.000 til arrangementer i bydelene i forbindelse med
Eldres dag.
Til disposisjon for tildeling 2011 har Eldrerådet dermed kr. 250.000.
Muligheten for å søke om midler ble annonsert i Adresseavisen og på kommunens hjemmesider 20. januar
med søknadsfrist 1. mars.
Eldrerådet har innen fristen mottatt 30 søknader om støtte, og det søkes totalt om kr. 575.025.
En organisasjon har levert flere søknader; Seniornett Trondheim. Andre organisasjoner velger å ta med
flere tiltak i en søknad.
Den ene søknaden fra Trøndelag Krigsseilerforening ble sendt etter fristen i 2010. Foreningen har fått
foreløpig svar om at søknaden tas med i behandlingen av søknader våren 2011.
Gjennomgang av søknadene
Eldrerådet satte i møte 16. mars ned en gruppe for å gå gjennom og vurdere de innkomne søknader.
Gruppen besto av Einar Haugan, Bjørn Gurihus og sekretær Gry Janne Øyen. Gruppa hadde møte 24.
mars for å vurdere søknadene og innstille på tildeling.
En betydelig økning i søknader og samlet søknadssum i forhold til 2010 innebærer at det generelt sett blir
mindre til hver søknad. Gruppen har vurdert søknadene i forhold til retningslinjene for tildeling. Det gis ikke
midler til drift og investeringer, men til ulike tiltak som skaper aktivitet for eldre. Tiltak som går over tid skal
prioriteres. I hovedsak skal egenandeler og lokallags innsats dekke 75 % av kostnadene ved tiltaket.
Når det gjelder turer så har gruppen i de fleste tilfeller valgt å støtte turer med kr. 7.000 for å få til en best
mulig likebehandling av søknadene.
Enkelte av søknadene er mangelfullt dokumentert, og gruppen har av den grunn innstilt på et redusert
tildelingsbeløp.
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Fakta og vurdering av søknadene
Her presenteres innholdet i søknadene på en kortfattet måte, før det gis en vurdering av den enkelte
søknad med kommentar til tildelingsbeløp.
1. Trøndelag Krigsseilerforening
Lagets medlemstall: 9 krigsseilere igjen i foreningen, samt 40 støttemedlemmer.
Søker om støtte til sosiale sammenkomster og til dagsturer. De har også tilstelninger 8. mai og 17. mai på
Krigsseilerplassen, videre julebord og to minnegudstjenester i året.
Søknadssum er ikke oppgitt.
Søknaden ble sendt 12.07.2010, og foreningen har fått foreløpig svar om at søknaden blir behandlet
sammen med søknadene for 2011.
Vurdering
Dette er en svært liten forening med medlemmer i høy alder. Det er prisverdig at aktiviteten holdes i gang.
Det foreslås å tildele kr. 4.000 til delvis dekning av dagsturer og sosiale sammenkomster.
2. Kattem Pensjonistlag
Lagets medlemstall: 30
Søker om støtte på kr. 26.250 til:
1. Vårtur: 2-3 dagsturer med buss i Trøndelag; Stadsbygda, Rissa og Råkvåg.
2. Høsttur: tar sikte på 1 dagstur med buss.
3. Julebord: arrangeres i nærområdet, ca 25 deltakere.
Budsjett: 105.000 Egenandeler: 78.750 Søker Eldrerådet: 26.250
Fordelt på tiltakene:
1. Budsjett: 25.000 Egenandeler: 18.750 Søker Eldrerådet: 6.250
2. Budsjett: 60.000 Egenandeler: 45.000 Søker Eldrerådet: 15.000
3. Budsjett: 20.000 Egenandeler: 15.000 Søker Eldrerådet: 5.000
Vurdering
Det foreslås å tildele kr 14.000, og at midlene skal gå til delvis dekning av to turer.
3. Brukerstyrt beboergruppe v/omsorgsboligen ved Trondheim Hospital
Lagets medlemstall: 38
Søker om støtte på kr. 8.000 til å arrangere spørrekonkurranser/quiz på torsdagene i omsorgsboligen. Det
møter opp ca 20 personer hver gang. Ønsker å få til en større vårfest og fest med middag på slutten av
året.
Det er oppført utgifter på kr. 8.000 for arrangementene.
Det sendes invitasjoner til medlemmene.
Vurdering
Dette er en aktivitet over tid for beboerne i omsorgsboligen som beboerne selvstendig kan delta på.
Aktiviteten ble støttet av Eldrerådet med kr. 6.000 i 2010 og det foreslås å gi samme beløp denne gangen.
4. Ranheim Helse- og velferdssenter
Lagets medlemstall: Søker om støtte på kr. 20.000. Miljøvertene sosialiserer seniorer i omsorgsbolig og trygdebolig. Siden det
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er et lavterskeltilbud så må de delaktige beboerne betale selv. Det arrangeres 6 heldags bussturer fra våren
til høsten. Leie av buss med sjåfør koster opptil 7.000. De med dårlig råd blir sittende hjemme. Det søkes
derfor om midler til bussutgifter.
Det er ikke satt opp noe budsjett utover at det søkes om kr. 20.000 til å dekke transportutgifter.
Vurdering
Gruppa innstiller på å gi et tilskudd på kr. 7.000 til dekning av transportutgifter for en tur som et
velferdstiltak for seniorene i boligene.
5. Dalaringen Pensjonistforening
Lagets medlemstall: 24
Søker om støtte på kr. 6500 til Søker om midler til dagstur for medlemmene.
Budsjett 18.960. Egenandeler 500 pr. pers, totalt 12.000. Lokallagets innsats 6.960. Søker om 6.500
(som ikke er oppført i budsjettet for tiltaket).
Vurdering
Gruppa innstiller på å tildele kr. 6.000 til delvis dekning av tur.
6. Beboerforeningen for Th. Angells Hus og Bispegt. 4
Lagets medlemstall: 66
Søker om støtte på kr. 7.000 til:
1. Sosiale tiltak: turer med program. En dag på Sverresborg med omvisning (minstepris gruppe 4.000) og
en dag på Rockheim med omvisning (2.400).
2. Velferdstiltak: transport med maxitaxi til de som trenger det (600).
Det betales medlemskontingent pr. år er 100 pr. pers. Serveringen ved arrangementene betales med
egenandel/forening.
Vurdering
Det søkes om støtte til å dekke utgifter til reise/transport slik at alle beboere kan få anledning til å delta på
arrangementene. Det foreslås å tildele kr. 5.000.
7. Trondheim Døves Seniorgruppe
Lagets medlemstall: 65
Søker om støtte på kr. 60.000 til flere tiltak som er under planlegging:
1. Foredrag (minikurs) i bruk av mobil.
2. Datakurs – internett er viktig nyhetskanal for døve.
3. 5 netters cruise Oslo-Brugge-Amsterdam-Oslo. De må selv dekke reise og opphold for to tolker.
4. To dagers tur til Frøya og Mausundvær.
5. Norskkurs. Flere ønsker å lære og skrive bedre norsk. Flere ønsker også engelskkurs.
6. Slektsforskningskurs.
Turene har ca 20-30 deltakere, kursene ca 10-20.
Egenandeler: 150.000 (fordelt slik: tiltak 4: 60.000, tiltak 3: 70.000, kurs: 20.000) Lokallaget: 20.000
Søker Eldrerådet: 60.000.
Vurdering
Det søkes om støtte til foredrag, ulike kurs og turer. Det foreslås å imøtekomme søknaden med kr. 24.000
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til delvis dekning av turer og kurs.
8. Norges Handikapforbund Trondheim
Lagets medlemstall: 376
Søker om støtte på kr. 6.000 til personlige assistenter i forbindelse med følgende tiltak:
1. Julebord for ca 49 medlemmer og 10 assistenter.
2. Syd-amerikansk aften for ca 30 medlemmer og 6 assistenter.
3. Medlemsmøte
4. Ost og vinaften for ca 25 medlemmer og 5 assistenter.
Budsjett for tiltakene:
1. Budsjett 23.900. Egenandeler 6.000. Lokallagets innsats 14.900. Søker om 3.000.
2. Budsjett 10.900. Egenandeler 3.000. Lokallagets innsats 6.900. Søker om 1.000.
3. Budsjett 10.900. Egenandeler 1.500. Lokallagets innsats 8.400. Søker om 1.000.
4. Budsjett 10.900. Egenandeler 1.750. Lokallagets innsats 8.150. Søker om 1.000.
Vurdering
Det søkes om støtte til dekning av utgifter knyttet til assistenter i forbindelse med ulike arrangementer. Det
foreslås å imøtekomme søknaden med kr. 5.000.
9. Havstein Seniordans
Lagets medlemstall: totalt i Norge 13.000 medlemmer. Medlemmene betaler medlemsavgift som i sin helhet
går til Seniordans Norge.
Søknadssum er ikke oppgitt. Søker om støtte til å ordne følgende tiltak:
1. Seniordansens dag i mai for ca 20 deltakere.
2. Juleavslutning for opptil 30 personer.
Tiltakene er gjennomført også tidligere der medlemmene selv har betalt for mat og drikke.
Det er beregnet en kostnad på ca 7.000.
Vurdering
Det anses at søknaden er mangelfullt opplyst. Det forventes at organisasjonene som søker har en egen
konto og at det sendes med regnskap. Det innstilles på å avslå søknaden.
10. Norsk Folkehjelp Nardo
Lagets medlemstall: 129
Søker om støtte på kr. 20.000 til følgende tiltak:
1. Dagstur til Vauldalen – Funesdalen for ca 35 deltakere.
2. 2-dagerstur til Frøya – Mausundvær for ca 30 deltakere.
3. Julebord for ca 75 deltakere.
Egenandeler:
Tiltak 1: 23.450 Søker Eldrerådet: 5.000
Tiltak 2: 30.000 Søker Eldrerådet: 10.000
Tiltak 3: 15.000 Søker Eldrerådet: 5.000
Vurdering
Gruppa innstiller på å gi et tilskudd på kr. 14.000 til delvis dekning av utgifter for turene.
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11. Pensjonistforeningen Coop Norge Trondheim
Lagets medlemstall: 143
Søker om støtte på kr. 15.000 til turer for medlemmene – 3 turer hvert år.
1. Dagstur til Halten for ca 40 deltakere
2. Dagstur til Trondheims nye bydeler med omvisninger for ca 40 deltakere
3. Langtur med 2 overnattinger til Øygardseter for ca 30 deltakere.
I tillegg søkes støtte til pensjonistforeningens 25 års jubileum som skal feires 18. juni..
Tur 1: Totalt: 34.000 Egenandel: 650 Foreningen: 200 pr. pers – 8.000 totalt
Tur 2: Totalt: 20.000 Egenandel: 400 Foreningen: 100 pr. pers – 4.000 totalt
Tur 3: 3 Totalt: 90.000 Egenandel: 2.200 Foreningen: 800 pr. pers – 16.000 totalt
Jubileum: foreløpig kostnadsramme ca 40.000 med egenandeler 15.000 og utgift for foreningen 25.000.
Vurdering
Gruppa innstiller på å gi et tilskudd på 10.000 til delvis dekning av turer og støtte til foreningens jubileum.
12. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral
Lagets medlemstall: Søker om støtte på kr. 65.000. Kattem Frivilligsentral samarbeider med Kattem helse- og velferdssenter
på flere områder. Frivilligsentralen ønsker nå å starte opp bydelskafeen som er lokalisert ved HV-senteret
for å få en ny arena der flere eldre kan møtes. Søker om midler til utstyr (kassaapparat, pc, kontormøbler,
gatebukker, vimpel og montre med lås) og innkjøp av varer (10.000) til oppstart. Ønsker å drive datakafé
også på bydelskafeen i’pader til 10.000.
Frivilligsentralen tilbyd flere arrangementer for eldre, og ønsker å tilby transport til/fra arrangementene –
søker om 6.000 til transportutgifter. Etter ønske fra Kattem HV-senter er det ønske om dagsturer med
buss – søker om midler til transport 8.000, mat 5.000 og div utstyr 2.000.
Vurdering
Det meste av søknaden omhandler drift og investeringer som Eldrerådet ikke kan gi midler til. Gruppe
innstiller på å tildele 7.000 til delvis dekning av turer.
13. Ranheim Pensjonistforening
Lagets medlemstall: 132
Søker om støtte på kr. 7.500 til en 4-dagerstur for ca 20 deltakere og en dagstur for ca 50 deltakere.
Turene er eneste mulighet for mange eldre å få et reiseopplegg med organisert hjelp fra turkomiteens
medlemmer.
Egenandeler: 97.500 Foreningen: 15.000 Søker Eldrerådet: 7.500
Vurdering
Gruppe innstiller på å tildele 7.000 til delvis dekning av turer.
14. Prestepensjonistene i Nidaros
Lagets medlemstall: 25
Søker om støtte på kr. 15.275 til busstur til Hegra og Værnes kirke med omvisning og middag.
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Vurdering
Gruppa innstiller på å tildele 7.000 til delvis dekning av turer.
15. Tiller Seniordansering
Lagets medlemstall: 30
Søker om støtte på kr. 30.000 til turer:
1. Estland (med legeundersøkelse, div. behandlinger, omvisning etc)
2. Mørekysten 2 dager
3. Geiranger
Usikker på antall deltakere. Formål å få til sosiale treff, gode opphold på egnede steder, tilrettelagte lokale
turer med underholdning.
Totalsum: 71.000 herav egenandeler 41.000 og søker Eldrerådet 30.000.
Vurdering
Gruppa innstiller på å tildele 10.000 til delvis dekning av turer.
16. Heimdalpensjonistenes trimlag
Lagets medlemstall: 26
Søker om støtte på kr. 30.000 til turer med sosiale innslag. Spesielt mange av de enslige av medlemmene
ser frem til turene. Samarbeider med Tiller Seniordansering. Flere turer, blant annet sæterbesøk i
Stjørdalsområdet.
Totalsum: 100.000 herav egenandeler 70.000 og søker Eldrerådet 30.000
Vurdering
Gruppa innstiller på å tildele 10.000 til delvis dekning av turer.
17. Søndagsklubben v/Havstein bydelshus
Lagets medlemstall: 12
Søker om støtte på kr. 5.000 til:
1. Julebord som holdes på en restaurant i Trondheim. Pga rullestolbrukere trengs det en stor drosje. Ca
12 brukere blir med.
2. Hjelpere for dagstur til Jægtvolden. Ca 12 brukere hvor 2 bruker rullestol. Søker om støtte til 2
hjelpere.
Julebord: Totalsum: 7.500 Egenandeler: 2.160 (180x12) Klubben: 340 Søker Eldrerådet: 5.000
Dagstur: Totalsum: 8.400 Egenandeler: 2.400 (200x12) Andre komm. midler: 5.000 Søker Eldrerådet:
1.000
Vurdering
Gruppa innstiller på å innvilge søknaden.
18. Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag
Lagets medlemstall: 445 i Trondheim
Søker om støtte på kr. 21.000 fordelt på to tiltak.
1. Sommertur til Røros for eldre medlemmer. Sosialt innhold og informasjon. Pga høy alder og
Saksfremlegg - arkivsak 10/30846
56849/ 11

7

Trondheim kommune
synshemming kreves det flere ledsagere og spesielt tilrettelagt transport. Deltakere ca 35. (Samarbeid
med søskenorganisasjonene i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag, men midlene vil bli benyttet kun
til deltakere fra Trondheim.)
2. Busstur til Åre/Østersund i høst for eldre medlemmer. Sosial dagstur for ca 25 deltakere i alderen 70 –
95 år. Pga høy alder og synshemming kreves det en del ledsaging.
Tur: Egenandeler: 45.000 Lokallag: 38.000 Søker Eldrerådet: 17.000
Busstur: Egenandeler: 7.500 Lokallag: 5.500 Søker Eldrerådet: 4.000
Vurdering
Det søkes om støtte til turer som krever spesiell tilrettelegging i form av transport og ledsaging. Det foreslås
å tildele 17.000.
19. Sjetne Pensjonistforening
Lagets medlemstall: 120
Søker om støtte på kr. 32.500. Nystiftet pensjonistforening fra april 2010. Ønsker å tilrettelegge
trivselstiltak for å øke livskvaliteten for eldre. Samarbeider med Sjetne frivilligsentral.
Søker støtte til:
1. Busstur til Tallin i september for 25 deltakere.
2. Dagstur i aug/sept for 30 deltakere.
3. Etablering av delt kontor med andre organisasjoner i kretsen for å kunne sørge for veiledning til eldre,
organisere kurs.
Totalutgifter: 133.500 Egenandeler: 100.500 Søker Eldrerådet: 32.500
Fordelt på:
1. Busstur Egenandeler: 80.000 (25x3.200) Egenandel (lokallag?): 60.000 Søker Eldrerådet: 20.000
2. Dagstur Egenandeler: 19.500 (30x650) Egenandel (lokallag?): 15.000 Søker Eldrerådet: 4.000
3. Etablering delt kontor Totalsum:34.000 Delleie av kontor (12 mnd x2.000) 24.000 Div. utstyr: 10.000
Søker Eldrerådet: 8.500
Vurdering
Etablering av delt kontor anses som drift/investering som Eldrerådet ikke kan gi midler til. Det innstilles på
å tildele 14.000 til delvis dekning av turer.
20. Strindheim sanitetsforening
Lagets medlemstall: 79
Søker om støtte på kr. 25.000 til følgende tiltak:
Helsetiltak: trening med fysioterapeut hver torsdag for ca 15 deltakere. Bruker HC-transport til de som har
bruk for det.
Sosiale tiltak: formiddagstreff for pensjonistene hver 14. dag, oppmøte varierer mellom 15 – 20 deltakere.
Sommertur: planlegger dagstur også i år for 50 pensjonister.
Helsetiltak: trim m/HC-transport: bto.utg. 21.132 – egenandeler 7.841. Søker Eldrerådet: 15.000
Sommertur: bto.utg. 24.274 – egenandeler 18.900. Søker Eldrerådet: 10.000
Vurdering
Det innstilles på å tildele 15.000 til delvis dekning av utgifter til de omsøkte tiltak.
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21. Ung i dag – gamal i morgon
Lagets medlemstall: 70
Søker om støtte på kr. 10.000. Foreningens hovedmål er å påvirke eldrepolitikken til styrking av
helsearbeid og nødvendig pleie og omsorg for eldre. Gjøres ved: kontakt med kommunale organer,
avholde 8 sammenkomster årlig (40-50 deltakere), hver juni tur til forskjellige steder i Trøndelag.
Egenandeler/lokallag: 70.000 Søker Eldrerådet: 10.000 Andre kommunale midler: 10.000
Vurdering
En del av søknaden omhandler søknad om støtte til drift som Eldrerådet ikke kan gi midler til. Det innstilles
på å tildele 5.000 til delvis dekning av utgifter til tur.
22. Fagforbundet avd. 178 - pensjonistforeningen
Lagets medlemstall: 45
Søker om støtte på kr. 10.000 til turer, sosiale tiltak og underholdning på møtene.
Vurdering
Søknaden vurderes som mangelfullt opplyst. Det innstilles derfor på å tildele et mindre beløp på 2.000 til
delvis dekning av tur.
23. Trondheim grafiske pensjonistforening
Lagets medlemstall: 122
Søker om støtte på kr. 10.000. Møter 1 gang i mnd. Arrangerer en tur om våren 3-4 dager og en dagstur
om høsten. Prøver å få til andre sosiale sammenkomster som julebord.
Vurdering
Søknaden vurderes som mangelfullt opplyst. Det innstilles derfor på å tildele et mindre beløp på 2.000 til
delvis dekning av tur.
24. Trondheim offentlige pensjonistforening
Lagets medlemstall: 227
Søker om støtte på kr. 10.000 til en reise til Wadahl høyfjellshotell til høsten for 30 deltakere..
Egenandeler: 129.900 (30x4.330) Lokallag: 6.000 Søker Eldrerådet: 10.000
Vurdering
Gruppa innstiller på å tildele 7.000 til delvis dekning av turer.
25. Trondheim Kommunale Pensjonistforening
Lagets medlemstall: 150
Søker om støtte på kr. 10.000 til delvis dekning av vårtur i mai og støtte til ledsagere på turen. Ca 30
deltakere.
Egenandeler 830 pr. pers, totalt 24.900. Lokallagets innsats 1.500. Søker om 10.000.
Vurdering
Gruppa innstiller på å tildele 7.000 til delvis dekning av turer.
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26. Trondheim pensjonistkor
Lagets medlemstall: 69
Søker om støtte på kr. 15.000. Koret har som formål å underholde ved sosiale tiltak og holde konserter
for først og fremst eldre/syke mennesker. Holder vår-, høst- og julekonserter både på bydelssenter og i
kirker.
Egenandeler: 48.300 Søker Eldrerådet: 15.000 Andre kommunale midler: 20.000 (søkt Kulturenheten)
Annen inntekt: ca 10.000
Vurdering
Koret driver en utadrettet virksomhet overfor eldre og syke gjennom sine konserter. Det foreslås å
imøtekomme søknaden.
27. Seniornett Trondheim (også søknad 30)
Lagets medlemstall: 150
Søker om støtte på kr. 15.000. Kurs- og opplæringsvirksomhet rettet mot seniorer i Trondheim. Prosjekt i
samarbeid med bibliotekene. Har en-til-en veiledning en dag i uka ved 5 biblioteket vel 30 uker av året.
Ønsker å investere i 2 bærbare pc’er, skriver og annet utstyr ved et av bibliotekene. (håper Eldrerådet vil
være villig til å støtte en tilsvarende søknad en senere budsjettperiode)
Egenandeler: 3.000 Søker Eldrerådet: 15.000.
Vurdering
Det søkes om midler til investeringer som Eldrerådet ikke kan gi midler til. Det innstilles på å avslå
søknaden.
28. Heimdal Mannskor
Lagets medlemstall: 25
Søker om støtte på kr. 15.000 til konserter på eldresentre og sykehjem/velferdssentre. Har tatt
utgangspunkt i 5 konserter á 3.000. Tirsdags ettermiddager i løpet av 2011, ca 1 times varighet. Formålet
er å spre sangglede.
Vurdering
Koret driver en utadrettet virksomhet overfor eldre og syke gjennom sine konserter. Det foreslås å
imøtekomme søknaden.
29. Trygghet i Symfoni
Lagets medlemstall: Søker om støtte på kr. 20.000 til konsert i Olavshallen; Trondheim symfoniorkester m/solister kombinert
med trygghetsinformasjon og stands. Målgruppe: 70+/-. Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim
kommune, Trondheim symfoniorkester, Politiet, Statens Vegvesen, NAV og eldreorganisasjonene.
Arrangementsdato 1.2.2012.
Budsjett foreligger ikke enda. Estimert kostnad 300.000. Hoveddel av kostnad dekkes ved tilskudd fra
samarbeidspartnere og sponsorer i næringslivet.
Vurdering
Det innstilles på å tildele et engangsbeløp til arrangementet fra Eldrerådet på 10.000.
Saksfremlegg - arkivsak 10/30846
56849/ 11

10

Trondheim kommune
30. Seniornett Trondheim(også søknad 27)
Lagets medlemstall: 144
Søker om støtte på kr. 60.000. Driver i samarbeid med Trondheim folkebibliotek et tilbud til eldre;
Nettravn. Eldre veileder eldre i bruk av data. Tilbudet er igangsatt på 4 av bydelsbibliotekene og på
hovedbiblioteket. Hver uke får 10 eldre personlig veiledning. Søker om midler til 5 bærbare pc’er og 5
videokanoner. Tiltaket baseres på frivillighet så utgiftene er innkjøp av bærbar pc og videokanoner.
Vurdering
Det søkes om midler til investeringer som Eldrerådet ikke kan gi midler til. Det innstilles på å avslå
søknaden.
Forslag til fordeling av midlene i 2011
Eldrerådet har kr. 250.000 til disposisjon til tildeling for 2011. Det har kommet inn 30 søknader til denne
tildelingen og samlet søknadssum for disse er på kr. 575.025.
Arbeidsgruppa har vurdert søknadene strengt, og innstiller på å tildele de tilgjengelige midlene; totalt kr.
250.000.
Endringen i retningslinjene for tildeling i 2008 tilsier at det normalt stilles krav om at minst 75 % av
kostnadene skal dekkes av egenandeler og støtte fra lokallag/hovedorganisasjon. Noen organisasjoner
søker uten å oppgi søknadssum. Variasjonen i hvordan budsjett/oversikt over kostnader settes opp er stor.
Det må på bakgrunn av dette brukes skjønn ved tildelingen, og det må arbeides videre for å innarbeide
retningslinjene for tildelinger bedre.
Det foreslås å imøtekomme de fleste søknadene delvis. Eldrerådet ønsker å benytte midlene i størst mulig
grad til tiltak som går over tid og tiltak som gir mest mulig aktivitet for eldre som i begrenset grad kan delta
på arrangementer på egen hånd. Det foreslås å gi støtte til turer og arrangementer der det kreves tilpasset
transport for deltakerne og noe mer begrenset støtte til turer og aktiviteter i de tilfeller der det ikke er
behov for slik transport. Det foreslås videre å gi et begrenset tilskudd til arrangementer som juletilstelninger.

Forslag til vedtak:
Eldrerådet i Trondheim vedtar å tildele midler til helsetiltak, sosiale tiltak og velferdstiltak i sin tildeling for
2011 som følger:
Nr.:

Organisasjon:

Søknadssum:

1.
2.
3.

Trøndelag Krigsseilerforening
Kattem Pensjonistlag
Brukerstyrt beboergruppe v/omsorgsboligen ved
Trondheim Hospital
Ranheim Helse- og velferdsenter
Dalaringen Pensjonistforening
Beboerforeningen for Th. Angells Hus og Bispegt. 4
Trondheim Døves Seniorgruppe
Norges Handikapforbund Trondheim
Havstein Seniordans v/Annelise Juliebö

Ikke oppg.
26.250
8.000

Forslag
tildeling:
4.000
14.000
6.000

20.000
6.500
7.000
60.000
6.000
Ikke oppg.

7.000
6.000
5.000
24.000
5.000
0

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Norsk Folkehjelp Nardo
Pensjonistforeningen Coop Norge Trondheim
Stiftelsen Kattem Frivilligsentral
Ranheim Pensjonistforening
Prestepensjonistene i Nidaros
Tiller Seniordansering
Heimdalpensjonistenes trimlag
Søndagsklubben v/Havstein bydelshus
Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag
Sjetne Pensjonistforening
Strindheim sanitetsforening
Ung i dag – gamal i morgon
Fagforbundet avd. 178
Trondheim grafiske pensjonistforening
Trondheim offentlige pensjonistforening
Trondheim Kommunale Pensjonistforening
Trondheim pensjonistkor
Seniornett Trondheim
Heimdal Mannskor
Trygghet i Symfoni
Seniornett Trondheim

20.000
15.000
65.000
7.500
15.275
30.000
30.000
5.000
21.000
32.500
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
20.000
60.000

14.000
10.000
7.000
7.000
7.000
10.000
10.000
5.000
17.000
14.000
15.000
5.000
2.000
2.000
7.000
7.000
15.000
0
15.000
10.000
0

575.025

250.000

250.000

Trondheim kommune, Bystyresekretariatet, 29.03.2011

Kari Aarnes
leder

Gry Janne Øyen
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:

RETNINGSLINJER FOR TILDELINGER FRA ELDRERÅDET
Gjeldende fra 2009. Vedtatt i Eldrerådet 07.05.2008.

1. Søker
Eldrerådet kan tildele midler til eldres egne lag og organisasjoner, eller organisasjoner som har aktiviteter
for eldre mennesker i Trondheim kommune.

2. Tildelinger
Tiltak som går over tid vil bli prioritert.
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Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
Tiltaket må være i regi av organisasjonen som søker midler.
Eldrerådet tildeler midler til:
1. Helsetiltak; som ulike typer trening og aktiviteter for eldre.
2. Sosiale tiltak; som kursvirksomhet, tilstelninger og turer med program.
3. Velferdstiltak; som transport, besøksordninger etc.
3. Søknadskrav
I søknaden skal det klart fremgå hva slags tiltak det søkes om midler til, og hvilken sum det søkes om.
Det stilles normalt krav om at minst 75% av kostnadene knyttet til tiltaket dekkes av egenandeler og støtte
fra lokallag/hovedorganisasjon. Det kan ikke påregnes at støtte fra Eldrerådet vil utgjøre resterende
finansiering. Fordelingen av midler fra Eldrerådet vil avhenge av antall søknader som kommer inn.
Søknad sendes på fastlagt skjema som fås ved henvendelse til Bystyresekretariatet, Informasjonen i
Rådhuset eller Bytorget. Skjema finnes også på internett.
Revidert regnskap for forrige driftsår samt budsjett over tiltaket det søkes midler til, skal følge søknaden.
Søknad sendes til:
Trondheim kommune,
Bystyresekretariatet v/Eldrerådet,
7004 Trondheim.
Søknadsfrist er 1. mars. Søknader som innkommer etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.
Søknad om tildelinger behandles fortrinnsvis på Eldrerådets aprilmøte. Det bevilgede tilskudd utbetales
innen 1. juni.
Regnskap og rapport fra tiltaket sendes Eldrerådet så snart tiltaket er gjennomført og senest innen 1.
februar påfølgende år. Skjema som ligger ved tilsagnsbrev benyttes til rapporteringen.
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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