Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 5.

Orientering om Status på Sommerpakken 2020 Plejehjem og botilbud
2020-056192
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering status på
Regeringens Sommerpakke.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Den 19. Juni 2020 vedtog regeringen og aftalepartierne, som følge af COVID-19 situationen, en
sommerpakke med en række initiativer, der på den ene side skulle stimulere den danske økonomi, og på
den anden side skabe et rum for, at alle fik nemmere og økonomisk favorabel adgang til oplevelser i
Danmark hen over sommeren.
Som en del af aftalekomplekset er der et særligt fokus på sommeraktiviteter for Ældre- og
Handicapforvaltningens målgruppe, som i foråret 2020 har været afskåret fra besøg og socialt samvær
grundet COVID-19.
Konkret blev der afsat midler til:
 Flere dagsture til plejehjemsbeboere – i alt 40 millioner kr. på landsplan.
 Dagsture, udendørsaktiviteter mv. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud – i alt
20 mio. Kr. på landsplan.
I Aalborg Kommune svarer midlerne til ca. 800 kr. pr. borger på plejehjem og botilbud. Midlerne skal
anvendes inden udgangen af 2020 og kun til ikke allerede planlagte aktiviteter.
Læs aftaleteksten her: https://em.dk/media/13770/aftaletekst-sommerpakke.pdf
Inspiration på tværs
For at sikre den bedst mulige omsætning af sommerpakken, blev der ultimo juni nedsat en tværgående
arbejdsgruppe i Ældre og Handicapforvaltningen med det formål at gøre sommerpakken let og nemt
omsættelig for ledere på tværs af afdelingsområderne.
Med det afsæt er der udarbejdet et inspirationskatalog over mulige udflugtsmål og samværsaktiviteter (bilag
1) samt en struktur for den økonomiske kompensation, der gør det smidigt at hjemsøge de midler, der er
stillet til rådighed til formålet af regeringen.
Sommeraktiviteter
Hen over sommeren har flere af forvaltningens plejehjem og botilbud gjort brug af sommerpakken.
Aktiviteterne spænder bredt fra helt lokale tiltag på de enkelte tilbud til mindre og større aktiviteter ud af
huset. Beboerne er blevet taget med på råd, og der har både været én til én aktiviteter og tiltag i et større
fællesskab.
Eksempler på afholdte aktiviteter:
 Ture til Aalborg Zoo
 Ture til Egholm
 Hestevognsture forskellige steder i sommerlandet.
 Hyggelige fællesaktiviteter på f.eks. botilbud. Et enkelt sted har anvendt miderne til musikterapi. Det
gav den positive effekt at beboerne sov bedre, hvilket kunne ses i fysioterapien efterfølgende.
NT har udbudt og holdt ”regnskab” med de gratis ture til individuel handicaptransport. Det er aftalt med
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at NT på vegne af de nordjyske kommuner fremsender opkrævning og den
tilhørende dokumentation for de udførte kørsler, hvorefter NT afregner med de enkelte kommuner.
Det videre forløb
Regerings sommerpakke er gældende for hele kalenderåret 2020, hvorfor der løbende vil blive afholdt
aktiviteter på plejehjem og botilbud resten af året. Lederne er blevet opfordret til at dele deres historier både for at inspirere hinanden og for at hjælpe beboerne til at fastholde de gode minder.
I forbindelse med arbejdet med at omsætte Sommerpakken 2020 har forvaltningen modtaget en række
donationer til arrangementer, ex. Jul i Zoo, Skulpturparken i Hune, Biograftur, udendørs koncert og Ryåislagkager til et plejehjem. Efteråret 2020 og primo 2021 trækkes der lod blandt de gode historier fra
botilbuddene og plejehjem om disse donationer.
Primo 2021 vil der blive udarbejdet en afsluttende opsamling på omsætningen af sommerpakken 2020 og
hvorledes midlerne er blevet anvendt til gavn og glæde for borgere med tilknytning til Ældre- og
Handicapafdelingens tilbud.
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Bilag:
Bilag 1 Inspirationskatalog Sommerpakken_2020
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