
 
   

 
Vedr. udmøntning af sommer- og erhvervspakke for 
sårbare ældre og handicappede  

Jakob Næsager (C) har 9. august 2021 stillet spørgsmål forud for møde 

i økonomiudvalget 10. august 2021 vedr. sag på tillægsdagsordenen 

”Udmøntning af midler i sommer- og erhvervspakke 2021 målrettet sår-

bare ældre og handicappede”.  

Spørgsmål: 

Vedr tillægsdagsordenens punkt 2 på ØU-mødet den 10. August: 

Jeg vil gerne vide, til hvilke arrangementer pengene i Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen udmøntes til.  

For os er det vigtigt, at vi støtter de aktiviteter og kunstnere, nyder har 

haft det svært under Civid19, og at pengene ikke går til kommunale ar-

rangementer. 

Svar: 

Københavns Kommune modtager i 2021 midler målrettet til aktiviteter 

for sårbare ældre og handicappede som en del af den politiske aftale 

om en sommer- og erhvervspakke. Indstillingen er godkendt af Social-

udvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget ved skriftlig votering 28. 

juni 2021.  

Regeringen og aftalepartiernes (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk 

Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet) 

sommer- og erhvervspakke indeholder forskellige tiltag fx til at under-

støtte turismeerhvervet, kultur-, idræts- og foreningslivet men også 

trivselstiltag over for sårbare.  

Midlerne givet til Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsfor-

valtningen samt Socialforvaltningen er særligt målrettet sårbare hjem-

meboende borgere, mennesker med handicap og ældre. Af aftaletek-

sten fremgår, at der fsva. midlerne til ældre, skal være et særligt fokus på 

borgere med demens og deres pårørende. 

Udmøntningen af midlerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sker 

ud fra individuelle hensyn, som gør at de enkelte borgere med demens 

og deres pårørende får gavn af midlerne bedst muligt.  

Af den grund er der lagt op til et stort lokalt råderum, hvad angår plan-

lægning og afholdelse af de konkrete aktiviteter, for at aktiviteterne kan 

tilrettelægges ud fra de lokale borgeres ønsker og behov inden for den 

ramme, som udmøntningstekstens eksempler angiver. Der lægges end-

videre op til lokalt råderum mv. også af hensyn til, at man lokalt hurtigst 

muligt kan få disse midler i anvendelse.  
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Midlerne kan anvendes til, at sårbare ældre, herunder borgere med de-

mens, der ikke selv kan komme ud, kan tilbydes ledsagelse til sociale, 

kulturelle eller på anden måde selvvalgte aktiviteter, og til at borgerne 

får mulighed for at opleve sommerlandet. Endelig kan midlerne anven-

des til initiativer, der imødekommer ensomhed hos borgere i eget 

hjem. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrange-

menter m.v., som foregår i fællesskab med andre, hvilket kan være med 

til at skabe fællesskaber og bryde isolation og ensomhed. 

Det forventes, at en stor del af de afsatte midler, vil blive anvendt til at 

engagere private kunstnere, entertainere, folk fra restaurationsbranchen 

eller til udflugter til kulturelle institutioner. Som det fremgår af som-

mer- og erhvervspakkens aftaletekst, stilles det imidlertid ikke som et 

krav. En del af midlerne vil derudover skulle bruges til at ledsage sår-

bare borgere til arrangementerne. 

For nuværende er det ikke muligt at angive præcis, hvordan midlerne vil 

blive brugt. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har tidligere modtaget midler via 

”Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civil-

samfundet og kommunerne”. Formålet med denne pulje er, at pleje-

hjem og aktivitetscentre anvender midlerne på oplevelsesindustrien til 

lokale teater- og musiktilbud, som under COVID-19 har været særligt 

økonomisk udfordret. 

Lars Gregersen 

/Nanna Skriver 
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