Magistraten

Punkt 7.

Godkendelse af prioritering af indsatser målrettet varmestuer og socialt udsatte som
led i økonomisk genopstartspakke, COVID-19. Tillægsbevilling
2021-012638
Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til varmestuer og socialt udsatte som led i økonomisk
genopstartspakke, COVID-19 jf. sagsbeskrivelsen.
Familie- og Socialudvalget bakker op om Udsatterådets bemærkninger.
Søren Kusk var fraværende.
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Budgetforligspartierne drøftede i mødet den 8. februar 2021 forslag til en økonomisk genopstartspakke pga.
COVID-19. Som en del af genopstartspakken er 1,0 mio. kr. målrettet varmestuer og socialt udsatte.
Der foreligger følgende forslag til prioritering:
400.000 kr. til varmestuerne. Tilskuddet fordeles således, at Kirkens Korshær får 200.000 kr., Parasollen får
100.000 kr., Frelsens Hær får 50.000 kr. og Hjerterummet får 50.000 kr. Tilskuddet er beregnet relativt ud fra
størrelsen af de kommunale tilskud, der gives til organisationerne i dag.
200.000 kr. til ensomhedspulje til socialt udsatte. Puljen omfatter eksempelvis gåture/byvandringer,
tryghedsopkald mm. Når samfundet åbner igen, vil der eksempelvis være fællesspisning, fællessang,
fællesoplæsning (med aktuelle emner og dialog). Indsatserne sker i samarbejde med aktørerne på området.
Center for Sociale Indsatser er tovholder.
250.000 kr. til at forlænge jobindsats ift. grønlændere i udsatte positioner
50.000 kr. til Ombold med henblik på at skabe og genetablere fællesskaber efter COVID-19.
Endelig er der lagt op til, at der afsættes 100.000 kr., som Udsatterådet udmønter.
Ovenstående prioritering er drøftet i møde i Udsatterådet den 26. februar 2021. Udsatterådets
bemærkninger fremgår af bilag.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2021
Udgifter

Indtægter

- - - 1.000 kr. - - Serviceudgifter
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) ........................

1.000

Finansiering
Kassebeholdning ........................................................................................... -1.000
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Bilag:
1 mio genopstartspakke - høring Udsatterådet.docx
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